
ÄSVÄNYTANI KÖZLEMENYEK ERDELYBÖL. 

(2-ik közlcmeny.) 

Dr. Koch Antal egyet. tanärtöl. 

Folytatasul az „Orv. Term. tud. Ertesitö" 1886. cvfolyama 211. es 
k. lapjain megjelent közlemenyeimhez alljanak itton a követkozök, 
melyekaz azötatett eszleletekre es vizsgälatokra vonatkoznak. (28—39. 

szämok alatt.) 

28. Jegyzetek az 1885 iki orsz kiällitäson szemlere kitett 
erdelyi üjabb asvänyelöforduläsokröl. 

•1. Szep b r ecc i amärvany Tekeroröl. 
2. Fekete sphaler . i t kr. csoport hintett aranylevelkekkel, 

Verespatakröl. 
•. 3. Arany arsenopyriteu V e r e s p a t a k r ö l es kristalyodott 

a rany gypskristälyokon ugyanonnan. 
4. Amethys t k. b. 5 cm. hosszü, 2'5 cm, vastag kristalya 

barnapat krist. kereggel bevonva Verespatakröl. 
5. Aranygöre ly az Aranyos folyöböl Topanfa lvana l . A 

görely anyaga barnasärga vaskovag, melyet az arany finom erei ke-
resztül-kasul atszönek. 

6. Arany leve lkek sphalerit es galenit tärsasägäban Vul-
köjröl . • 

20. A legüjabb kristälyaranyeiöforduläsröl Vftrespatakon. 

1886. aug. haväban a Nagy-Kirnyik h, „Maria mennybemene-
tele (vagy felsö-verkesi)" banyajäban, az ügynevezott „Spongya" töm-
zsön elöfordult kristalyaranyböl az Erd. Muzeum 35 grammnyi 
mennyiscgüt szerzett. Ezen szabad aranykristalyok többnyire rendet-
lenül nottek egymäsra kisebb-nagyobb esoportokkä. Csupan a lapitott 
Iiatszögü täblaalakok nottek neha parhuzamosan is egymas vegtebe 
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es fölebe, ily mödon kisebb tabla alaku csoportokat alkotva. A kris-
tälyok közt igen gyeren apr6, i'eher quarczszemek is mutatkoznak, 
vagy keves särgäs-feher kaolinos anyag tölti ki az üregeket; ältalä-
ban csaknem tiszta aranyböl ällott az egesz elöforduläs. 

A kristälyokon a következö lapok eszlelhetok: 0 ; ooO^; GOO 
es 202. Az 0. es ooO^o többnyire egyensülyban, mint uralkodö ala-
kok mutatkoznak; a ocO es 202 pedig keskeny, kopäshoz hasonlö, 
gömbölyödött eltompitäsok alakjäban. A kristälyok vagy kerekdedek 
s ekkor legfeljebb 2 mm. ätmeröt ernek el, vagy egy pär 0 lap sze-
rint többe-kevesbe lapitottak, a mely esetben a hatszögii täblaalakok 
neha 4—5 mm. ätmeröt is elernek. Itt-ott ränött ikrek is eszlelhe
tok 0 szerint. A lapok különben egyenetlenek, kirägottak vagy hul-
lämzatosan rovatosak, mely okböl a kristälyok merhetok nem voltak. 

Alärendelten finom mohaszerü utänzö alakokban is mutatkoz
nak, kisebb reszletekben a kristälycsoportokra tapadva. 

Ugyanezen elöforduläsböl a mult ev vege feie meg egy peldänyt 
väsäroltunk, melyen az aranykristälyok az anyaköbe növe läthatök. 
Peldänyunk anyaközete teljesen elkaolinosodott feher quarcztrachyt, 
mely utölagosan kivält szürke vaskos quarezczal ät van hatva es aprö 
pyrit-kristälykäk halmazäval erenkent sürün behintve. Ezen anya-
közet üregeit gyengen vörhenyes feher nagyszemcses meszpät tölti 
ki, pyrit-kristälykäkkal behintett szürke vaskos quarcz tärsasägäban, 
mely kisebb-nagyobb szabälytalan feszkeket es ereket alkot benne. A 
kristälyarany csupän a meszpätba van belenöve es csoportosan össze-
nött kristalyokböl all, melyeken ugyanazon lapok uralkodnak, mint 
a fenn leirt szabad kristälyokon, s mely kristälyok legnagyobb pel-
dänyai 4 mm. ätmerövel birnak. 

Ebergenyi Mözes ür szives közleseböl tudom, hogy ugyanezen 
elöforduläsnak 3 legszebb peldänyät Semsey Andor ür a nemz. Mu-
zeum szämära szereztette be. 

Az ügynevezett „spongya-tömzs" az Ebergenyi Mözes ür ältal 
beküldött telerdarabböl itelve az ismeretes Kirnyik-kozet (quarcz
trachyt nagy quarcz dipyramisokkal) üregeben van, mely üregnek 
falait szürkes-feher es viztiszta quarcznak (hegyijegecz) összevissza 
nott likacsos-üregcs csoportja boritja, reszben särgäs-feher barnapät-
kereggel bevonva es összeragasztva. Ezen quarczkristälycsoport lika-



183 — 

csos-üreges volta spongyähoz hasonlövä teszi a tömzs äsvänytöltele-
ket, s innen kapta a nevet is. 

30 Arany Cseberöl. 
Läszlö Jozsef bänyaigazgato ür szivcssegeböl az Erd. Muz. egy 

csebei aranystufa birtokäba jutott, melyet nem reg kaptak az ottani 
bänyäböl. 

A telerközet erösen elmällott, vasrozsda ältal särgära festett 
andesit, melyben a sürii feher földes földpäton kivül semmi kivälas 
nem eszlelhetö, s melynek repedeslapjai a sürün kivälott vasoxyd-
hydrättöl egeszen barnäk vagy lagy, wadnemü anyagtol feketek 
is. Keskeny üregeknek vagy vekony ernek lapjain läthatö a 
szep sötetsärga arany, igen aprö, 7a m m- *̂ s m<^8' apröbb le-
gömbölyödött kristälykäk vagy szemesek kepeben elhintve. A 
legkevesbbe kopott kristälykäkon a GOO^O; 0 alak meg kiveheto. 
A kiserö äsvänyok: quarcz es adulär. Az elsö az ernek falät vekony 
keregkent boritja es a vasrozsdätöl epen olyan särga es barnafoltos, 
mint a kozet is. Ezen quarczkeregre raködott a termes arany kise-
reteben a feher adular , melynek rendes kifejlodesü kristälykäi (GOP; 
PJO; oP lapokkal, P&o es oP egyensülyban kifejlodve) 1—2 mm. 
nagysägot elernek es helyenkent meglehetos sürün vannak felnove a 
quarczkergen. A kristälykäk pärhuzamos összenövese következteben 
nagyobb csoportok is keletkeznek. 

Ezen aranyeloforduläs meroben különbözo a regibbtöl, melyet 
Aekner (Mineral, p. 257) leir. Szerinte a Magurahegyen brecciäban 
fordult elö a termes arany, mely azonban porphyr- (illetöleg andesit) 
zärvänyokat is tartalmaz. Az adular tärsuläsa tekinteteben hasonlit 
ezen elöforduläs a Verespatakon a Gauri-hegy bänyäiböl kikerülo, 
jöl ismert adulär-elöforduläshoz; csakhogy itt a telerközet quarcz-
trachyt, mig a csebei közet quarczmentes, hihetöleg andesit. 

31. Laumontit a kis-sebesi däcitban. 
1886. evi oktöb. 16-än a tervezett nagyszerü sziklarobbantäs 

megszcmlelese vegett meglätogatvän a kis-sebesi däcit-kobänyät, ez 
alkalommal a mär ismertetett äsvänyokon kivül (desmit, calcit) a 
mällott däcit repedeseiben sikerült egy mäsodik zeolithot is felfedez-
nem, mely mint legifjabb köpzodes 1 mm. kereg gyanänt boritja az 
elöbbi kettot. Ezen zeolith feher szfnü ätlätszatlan, legfeljebb kisse 



— 184 — 

ättetszö 6s kurta rudas, selymes gyöngyfenyü kristälyhalmazokat ke-
pez; a legfeljebb 1 mm. ätmeröjü rudacskäk 2 kitünö hasadäs iränyt 
mutatnak azok hosszäban, melyek läthatölag közel derekszöget ke-
peznek; a has. lapok kisse rostozottak, az asväny pedig egesz por-
hanyö leven, möresre alkalmas has. darabkät nem sikeriilt kifejtenem. 
F. e. duzzadva könnyen olvad habos zomänczczä, hosszabb hevites 
utan pedig keves hölyagos üveggyöngygye. Az asväny, mint emlitve 
volt, igen porhanyö es lägy, helyenkent az ujjak közt is szötdörzsöl-
hetö. Megnedvesitös utan kisse ättetszöbbö välik. .Ezen tulajdonsägok 
alapjän — ügy hiszem — nem tevedek, ha laumontitnek tartom 
ezen üjabb elöforduläsü zeolithet. 

A härom äsvänyfaj kikepzödesi körülmenyei es sora a követke-
zok. Mind a härom egyiitt a kisse mällott granitoporphyros däeitban, 
melyet t. i. a köbänyäban kövezetkoczkäknak fejtenek, 2 — 3 mm. 
vastag ereket kitölt. Legalant läthatö a husv„örös desmi t kristäly-
käknak 1 mm. retege, melyeken a legközönsegesebb összalaklat, valö-
jäban egyhajläsu ikrek (GOPOD, G<DPOO; P — lätszölag rhombos) 
jöl feltünik, holt. i. a mäsik köt asväny nem födi öket. A mäsodik 
vökony reteget kepezi szürkes-feher ättetszö calcit nagy krist. lemez 
bevonat gyanänt, melynek legvekonyabb helyein a desmit kristälykäk 
hegyei kitttik magokat. Mäs helyeken a caleit-reteg hiänyzik s azoimal 
a feher laumontit 1 mm. retege borul a desmit kristälycsoportra; de 
lätni oly pontokat is, hol a laumontit es desmit rötegei közö igen vö
kony calcit-rötegcse beleszorul s igy a köpzödes sorät ketscgtelenül 
elärulja. 

32. Laumontit Toroczköröl. 
A mült szünidöben tanitvänyom, Nemes Fei. D. tiszt ür, a to-

roczköi Fejerpatak völgyenek augitporphyritjöben is fölfedezte ezt az 
äsvänyt, mely — ügy lätszik — a heulandit utän a leggyakoribb 
zeolithja Erdölynek. A gyüjtemenyünk szämara ätadott kis darabon a 
särgäs-fehör, könnyen porladozö asväny a teljesen elmällott augitpor-
phyrit üregeit es repedeseit tölti ki tisztän egymagäban, tehät nem 
ügy, mint az Aranyos völgyebeh Sinfalva közelöben elöfordulö laum., 
mely quarcz es calcit tärsasägäban talälhatö. A porhanyö fmom szcm-
cses laum. tömegben egyes kisebb-nagyobb üregek , vannak, melynek 
falait annak särgäs-fehör, gyöngyfenyü, 1/2—1 mm. kristälykäi be-
vonjäk. A kristälyalak a szokott egyszcrü hasäb, mely a GOP es 
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—JPco összealakuläsäböl all. Ez a laumontitnak egy harmadik älta-
lara constatält elöforduläsa Erdelyben. 

33. Erddlyi tömör quarczvältozatok csiszolva. 

Mült evben Erdely különbözö helyeiröl szärmazö 85 darab tÖ-
mör quarczfajtät csiszoltatvän az Erd. Muzeum szämära, ez ältal 
ezen vältozatok szepsegenek es fgy ipari ertekenek megitelesere üj 
alkalmam volt. Ebbeli eszleleteimnek összefoglalt eredmenyet a kö-
vetkezökben adom. 

I. Toroczkö videke. Itten különösen a Fejerpatak, alären-
delten az Edesköröl lejövö patak es a thor-szt-györgyi Värpatak gö-
relyei szolgältattäk a quarczfajtäkat, melyek eredetileg az augitpor-
phyritben ereket es geodäkat kepeztek volt, s annak elmälläsa utän 
hurczoltattak le a patakok görelyei köze. Az eszlelt quarczvältozatok 
a következok: a) Rözsaquarcz aprö szemcses ällapotban es rit-
kän aprö kristälyokbän is, meglehetosen gyakori, valamivel sötetebb, 
mint a zwieseli es kisse ibolyäsba hajlö. b) Tejquarcz , tiszta fe
her, vagy kisse kekesbe hajlö, tehät chalcedonba ätmenö, apröszemcses 
vagy tömör szövetu, szinten eleg gyakori. c) Egy neme a prasem-
nek, t. i. tömör quarcz, mely az augitporphyrit elmälläsäböl kelet-
kezö delessit es seladonit ältal vilägosabb, neha habos zöld szinüre 
van festve. d) Szarukö, sötet füstszürketol a szürkes-feher chalce-
donig, fokozatos ätmenetekben eleg gyakori, ritkäbban barnäszöld 
szinü is talälhatö. e) J a s p i s okkersärga verpiros erekkel, es sötet 
hagymazöld az elmällott augitporphyrit elkoväsodäsäböl. f) Chal-
c e d o n csak kekes-feher szinben fordul elö s ätmegy lassan a szaru-
köbe. g) Vilägosabb vagy sötet verpiros, feiig ätlätszö, ättetszö ear-
neol igen gyakran fordul elö kisebb mennyisegben elszörva. h) 
P lasma is van, vagyis sötet hagymazöld chalcedon-vältozat, de rit
käbban. i) Hel io t rop , sötetzöld Jaspis alapon verpiros karneol 
pettyek es foltok läthatök; mint az elmällott augitporphyrit elkovä-
sodäsänak az eredmenye egesz ökölnyi darabokig eleg gyakori, habär 
nem is tökeletes mindig. 

A mi most ezen quarczvältozatok kevereket, az a c h a t o k a t 
illeti, ezeknek összeteteleben fökepen a karneol, chalcedon, rözsa
quarcz, tejquarcz es szarukö szerepelnek, meg pedig a legrendetle-
nebb foltokban össze-vissza növe, mi ältal felho- es b r e c i a a c h a t 

Orv.-tonn.-md ßrt. 11 1 3 
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jo letre; jöval ritkäbbak a sza lagacha tok , melyekben a tej-, 
rözsaquarez es karneol retegesen boritjäk egymäst, habär nem oly 
finom retegcsekben, mint az az achat-geodäkon (manduläkon) ismeretes. 

IL Tekerö videke. (Hunyad m.) Ez Toroczkö mellett mä-
sodik leggyakoribb elöforduläsi helye a tömör quarez minden välto-
zatainak, melyek dr. Primics Gy. szerint*) uralkodöan a quarczpor-
phyr es csak igen alärendelten a melaphyr es breeciäinak repedeseit 
is kitöltik. Az elöforduläs körülmenyeire vonatkozölag Primics emli-
tett ertekezesere utalvän, csak a mult evben csiszolt kivälöbb peldä-
nyokat akarom itt röviden ismertetni. a) Sza lagacha tok , melyek 
a quarczporphyr repedeseit kitöltik, s uralkodo kekes chalcedon, kü-
lönbözö hüs- es verpiros karneol, meg feher tejquarcz igen finom 
retegcseiböl vannak valöban diszesen összeteve. Kivälöan szep egy 
peldäny, melyen sötet rözsapiros karneol, feher tejquarcz s igen alä
rendelten kekes chalcedon-retegcsek vältakoznak. Szepek azon peldä-
nyok is, melyeken a verpiros karneol az uralkodo s ez tiszta feher 
tejquarczczal van beszegve. b) Fo l tos es felhös acha tok nagyon 
gyakoriak s olykor igen szepek. Különösen szep egy peldäny, mely 
vilagos okkersärga jaspis, sötet es vilagos carminpiros carneol es 
feher tejquarcz apropettyes kevereke. Egy mäsik peldäny testszinü 
es igen vilagos rözsäs habos es foltos quarczalapon verpiros karneol-
foltokon kivül sötetszürke moharajzokat es vasrozsda ältal festett 
czitromsärga chalcedon-erecskeket mutat. c) Mohaachat , ebbol 
csupän egy kis peldänyunk van, mely igazän remeknek mondhato. 
Indigö-kekes felhös foltokkal ellätott kekes-feher chalcedon-alapon 
fekete dendritek vannak szabälytalanul elhintve. d) Vältozatosak es 
szepek a j a s p a c h a t o k is. Egy peldänyon vilagos okkersärga, na-
rancsvörös, sötet ibolyäs vörös, szürkes es barnäszöld jaspis habos-
foltos kevereket kepez. Egy mäsikon vilagos es sötet okkersärga 
jaspisnak foltos-pettyes alapjäban verpiros carneolböl es keves tej-
quarezböl ällö keverek erezetesen van kivälva. e) Igen szep meg egy 
szalagos k a r n e o l a c h a t darab is, melyen a verpiros uralkodo kar
neol vilägosabb huspiros es rözsaszfnü finom retegcsekkel vältakozik. 

Az egyszinü quarczfajtäk közül kiemelhetem a sötet hagyma-
zöld plasmät, sÄtetzöld es verpiros j äsp i s t , okkersärga es kiilön-

*) Vaskos quarczfelek elöforduläsa Tekoroa. Földtani Közlöny. 1886̂  308. 1. 
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bözö veres j ä spopä l t , vegre fekete faopäl t feher opälerekkel ät-
szöve, mint a melyekröl koräbbi közlemenyekben alig van, vagy epen 
nincs, emlites teve. 

III. A z e r d e 1 y i E r c z h e g y s e g n e k meg a következo helyei-
rol csiszoltattak quarczpeldänyok: 

a) Boicza, a Szl'regyel hegyröl vörös Jaspis tejquarcz ere-
zettel, toväbbä szabälytalan sza lagacha t , karneol, chalcedon, rözsa-
quarcz es tejquarczböl. 

b) P o r k u r ä r ö l mandolaköszerü achat, t. i. sötet mäjbarna 
jaspis-alapon kisebb-nagyobb chalcedon- es karneol-manduläk — vagy 
szabälytalan erek is — kivälva; toväbbä b r e c c i a a c h ä t sötetbarna 
es okkersärga jäspis-töredekek testszinü, verpiros karneol-erektöl 
összetartva. 

c) A brädi völgyböl (Valye Bräd) különbözo szmü jäspopälok, 
neha habosan vagy felhosen tarkäk is. 

d) Sz tan izsä rö l okker- es zöldessärga habos szarukoalapon 
fekete dendrites i'oltok gyeren elhintve. 

IV. Erdelynek egyeb helyeirol is egyes feltünöbb quarczfajtäkat 
csiszoltattam, u. m.: 

a) Oläh-Räkosröl (A.-Fejer m.) brecciaachatot uralkodö kar-
neolböl, egeszen azonos a toroczköi eloforduläsokhoz. 

b) Nyi rmezörö l (A.-Fejer m.) okkersärga, sötetpiros es 
sötetzöld jäspiserek az augitporphyrit repedeseiben. 

. c) Koppänd rö l (Torda mellett) a melaphyrtuffa hezagait es 
repedeseit kitölto vörösbarna jäsp is , es kekes-feher chalcedon. 

d) Kis-Kapusröl (Kolos m.) az augitandesit repedeseit ki
tölto sza lagacha t , különbözo särgäs szinü szarukö, feheres chal
cedon es viztiszta quarcz retekböl. 

e) Ko losvä r rö l a diluviälis kavicsok köztil különbözo särga 
es vöröses szinärnyalatu habos-foltos, breccianemü quarczit. 

f) Szu rdukrö l (Torda-Aranyos m.) rözsaszintol egesz verpi-
rosig ätmenö közepszemcses quarcz, az itteni agyagcsillämpaläböl. 

g) A Sz t r imba nevü h e g y n y e r e g r ö l (Rodna-Szt-György 
es Besztercze közt) tiszta fekete szarukö. 

h) Kö te l e smezörö l (Szolnok-Doboka m.) a reg ismert smal-
tekek chalcedonnak több vaskos peldänya, melyeken különbözo, feher-
sötetkek szinärnyalatu, alarendelteii meg särgäs retek vältakozasa 

13* 
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ältal szep c h a l c e d o n a c h a t jo letre. Egy peldänyon a chaleedon-
retek közt viztiszta szemcses quarczreteg is fekszik. 

i) G yergy ö-S zt-Miklösröl (Domuk h.) egy igen szep breccia-
achät került gjüjtemenyünkbe különbözö barnäs szinü szarukö-töre-
dekekböl, melyeket karneol es chalcedonretek forrasztanak össze. 

k) Vegre a Gyergyöböl (de nem tudni, melyik helyeröl) vi-
lägos särgässzürke, tömör porczellanjaspis is van gyüjtemenyünkben, 
melynek szärmazasi raödja azonban nem ismeretes. 

34.Üjabb adatok a korondfürdöi forräskövekelöforduläsähoz. 

A mult nyäron tanitvänyom Nemes Felix tiszt. ur kisereteben, 
es az Erd. Muz. Egylet megbizäsäban, a többi között meglätogattuk 
Korond fürdot is azon czelböl, hogy az itteni sösforräsok tiledeket 
tanulmänyozzuk es az erd. muzeum szämära minel szebb peldänyo-
kat gyüjtsünk. Ezen forrasköveket es elÖforduläsi viszonyait behatöb-
ban eloször 1878-ban ismertettem ;*) mostani feladatom tehät csak 
ezen regibb ismertetesemnek ujabb eszleletekkel valö kibovitese es 
pötläsa lehet. 

Eloször a Söspatakon haladtunk fölfele az abban letezo sös-
forräsig, mely jelenleg a patak balpartjan buzog ele es a patak vize 
ältal alämosott es bedült regibb forräsko-tömzsökön es törmeleken 
folyik le, azokat üjabb forräsiiledekkel bekergezve. Itten foleg feher, 
borsärga, vagy kiilönfele barnässärga, linoman hullämos-reteges for-
räskö-vältozatokat gyüjtenk. 

Innen ätmentünk a „Kerek sejk" nevü forräsko-küphoz, mely
nek tetejen a „Bugyogö" nevü forräscsoport fakad es jelenkori üle-
dekeivel a regibb forräsüledeket folyton vastagbodo kereggel bevon-
jäk; mig eszakkeleti aljän a sös-szejke nevü forräsböl egy kis tükör-
fürdo van berendezve. A legregibb üledek, mely a küpnak delnyugoti 
lejtöjen jö vastag retegpadokban föl van tärva, feltüno szep, halväny 
savözöldes, selymes ienyü finomrostos-reteges forräskoböl all, melybol 
akar 50 cm. vastag tabläkat is ki lehet fejteni. Vekony lemezekke 
vägva es csiszolva ättetszö, igen halväny särgäszöldes (savö)-szinü, 
nagyon tetszetös diszkövet szolgältat, mely különösen sötet alapon 

*) A korondi filrdö sösforräsainak üledeke. ifertesito a kolozsväri orvos-
(ermfeeltud. tärsulat 1S78. oktöb. 25-iki szaküleseröl. 
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vagy keretben gyönyörüen mutat. Igazän öhajtandö, hogy minelelobb 
talälkozzek ügyes vällalkozö, ki ezen hazai diszkövünket itthon kel-
löen feldolgozva ertekesiteni tudja; mert meg vagyok gyozodve, hogy 
az abböl faragott es csiszolt apröbb di'sztärgyakat mint fürdo-emleket 
nagyon venne az erdelyi fürdöket lätogatö közönseg. 

Ezen legregibb es uralkodö forräskovältozatra egy valamivel 
iijabb es jöval vekonyabb kereg borül, mely szmekben es finom re-
tegcseinek hullämzäsäban is a legvältozatosabb kepü köveket szol-
gältatja. A feketetöl kezdve a szürke szi'nek minden ärnyalatän ke-
resztül a szürkes vagy särgäs feherig, keverve a sötet olajzöldtöl a 
zöldes särgäig terjedö szämtalan zöld szinärnyalatokkal. Ez a nagy 
szinvältozatossäg es az ältalok elesen kivälö ezernyi finom retegesek 
bämulatos hullämzata megadja ezen forräsköveknek azt a kellemet, 
melynel fogva a szalagachätok olyan kedveltek es becsesek. 

Kiemeltem mär 10 ev elött, hogy ezen regibb forräskövek hö-
jas retegei a küp eszaki feieben a patak alämosäsa következteben 
mär reges-regen ledoltek es csaknem felällitväk, mig a deli feien 
a küp lejtöjevel azonos hajläst mutatnak. Ezen ketteszakadäs vona-
län emelkednek fei a Bugyogö forräsai a küp tetejeig, honnan min
den iränyban lefolyvän, a regibb üledeket lassankent a jelenkori üle-
deknek vekony kergevel beburkoljäk. 

Innen Söfalvänak ätmentünk azon dombhoz, melyen a söorhäz 
all. Ezen hosszas küp is egeszen regibb es üjabb forräsköbol van 
felepitve. A regibb forräskö retegei itt is eszak feie, a merre a pa
tak vize alämosta a dombot, leszakadozvän, meredeken dolnek. Ezek-
nek retegfejei közül, mindjärt az ö'rhäz alatt, kibugygyan egy gazdag 
forräs, mely az eszaknak fordult meredek lejtön leesve, itten redos, 
függönyszerü, gyönyörüen kekeszöld, alant csepköves-rojtos üledekkcl 
vonta be a kiällö regibb forräskö-reteglapokat. Ezen üjabb keltü ke-
rcgnek vastagsäga legalül, hol kezipeldänyokat törhettem, 5—6 
cmnyi, es ugj lätszik, hogy meglehetös gyorsan növekedik vastag-
sägban es kiterjedesben is. A rojtalakü csepegökövek felülete finom-
szemcses, aprö kristälylapoktöl csillämlö. Kezinagyitöval jöl läthatö, 
hogy meszpätnak aprö rhomboederjei vannak sürün egymäs melle es 
föle raködva. A haräntmetszeteken az uralkodö kekeszöld, hejasan 
rostos forräskö vekony tejfeher meszretegcsek altal van igen elesen 
meg-megszakitva, s miutän a finom hejak, vagyis a növekedesi re-
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tegcsek hullämosan hajtogatvak, a kep, mely a haräntcsiszolatokon 
elöäll, ez altal meg nyer szepsegben, 

Ezcn dombftak aljän, de mär a patak ärkän tül, van az utolsö 
es a legbövebb sösforräs, melyböl forräskö leülepszik. A vekonyhejas 
iiledek lapos küpalakuan raködik le a forräs köriil, mely annak kö-
zeppontjät kepezi. A bö forräs medenczejeben a felszällö vi'z mozgäsa 
lebegesben tartvän aprö kötörmeleket es szerves testreszeket, ezek 
köre gömbhejasan leülepedik az aragonit-anyag es ily modon az ügy-
nevezett köborsok jönnek letre, melyek sfirün födik a vizmedeneze 
feneket s lassankent borsököve is összeforradnak. 

Mindeme belyek böven szolgältatjäk a forraskövek legszebb 
vältozatait, melyekböl gazdag gyüjtemenyt ällitottutik össze az erdelyi 
muzeum szämära. 

.$5. Jegyzetek a nagy-szebeni term. tud. tars. gyüjtemenye-
ben ^szlelt nehany erdelyi asvanyelöfordulasrol. 

1880-ban alkalmam volt behatöbban ätneznem a nevezett sze-
beni gyüjtemenyt es nemely elöforduläsokra nczve jegyzeteket is csi-
nältam magamnak, a melyek azonban elhänyodtak. Csak nem reg 
kerültek ismet kezeim köze s miutän most lätom, hogy köztük nem 
egy meg nem volt közölve sehol sein, ez alkalommal teszemköze öket. 

1. Calc i t 2—3 cm. ätmeröjü feheres ättetszö remek kristä-
lyoknak csoportjai, ß, --- lj.2R, ß3 lapokkal. Termöhelyökül Zalatna 
van megnevezve es Töth M. is igy vette munkäja 110. lapjän; most 
azonban hatärozottan ällithatom, hogy Vulkoj a termöhelye. 

2. Quarcz. Szep nagy hegyijegecz kr. csoportja, kisse füst-
szürkebe hajlö szinnel Curaszada-röl. 

3. Hämat i t , tömör vörösvasercz a Pojäna-rotunda-röl 
R o d n ä n ä 1. 

4. An t imon i t (ünomszemü) tärsasagäban c h a l k o p y r i t is 
hintve a tejfeher telerquarczban Kisbänyärö l . 

5. Finomszemü ga len i t , vaskosan feher meszköben Toroez
kör ol. 

G. Azur i t . A Töth M. ältal is felemlitett (97. 1.) k i sbänya i 
elöforduläs vaskos rezfaköerczczel vilägos szürke meszköre nött gömb-
sugaras csinos kristälyhalmazböl' all. 
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7. Laumon t i t meszpättal mällott zöldköandesiten N a.gyäg-
r 61, tökeletesen hasonlit a selmeczi elöforduläshoz. 

8. V a s e s i l l ä m barnavaserezen Boskänyrö l . 
9. Gyps-kristälyok agyagcsillämpalän Roskänyrö l . 
10. Ga len i t es s p h a l e r i t hintve es erekben ugyaninnen. 
11. Azur i t , m a l a c h i t es c u p r i t vaskos tömege Kis-Mun-

cselröl (Hunyad m.) 
12. Calcit , igen csinos J?-ek csoportja a paläs märga üregei-

ben Zajzonröl . Innen esaknem viztiszta has. rhomboedereket is 
emlit Bielz E. A. 

13. Gyps aprö, eleselü kristälyai paläs agyagban Szäszesorröl. 

36. Uj ada!6kok a nmlt evben Koppand mellett felfedezett 
eölestin- es barytelöforduläshoz 

1886. evi äsvänytani közlemenyeim 12-ikeben (az Ertesito 217. 
lapjän) ezen üj äsväny eloforduläsi helyere es köriilmenyeire nezve 
meg nem voltam tisztäban, csak a miilt nyäron sikerült ezen äsvä-
nyoknak eredeti termohelyet fölfedeznem es behatöan megvizsgälnom. 
Erre vonatkozo reszletes jelentesemet a m. tud. Akademia ele ter-
jesztem ;*) legyen szabad azonban e helyen is kivonatosan közölnöm 
ennek tartalmät, annäl is inkäbb, mivel ezen cölestin-telep az 
iden bänyamunkälatok ältal föltäratvän, az eloforduläs viszonyait 
behatöbban eszlelnem engede, mint azt a mult evben tehetem. 
Az eloforduläs helye K o p p a n d k ö z s e g hatäräban, a Do-
bogö nevü hegyoldalon, az orszägüttöl alig 100 meternyire, 
egy szikläs gerincz oldaläban van. Ezen sziklagerinez legfelsö rete-
gei lajtabreeciäböl ällanak, ezek alatt barnässärga tömör btidösmesz 
(bitumenes mesz) retegpadjai következnek, melyek a mär taval emli-
tett gypstelepen kb. 4—5 m. vastagsägban terülnek el, mig lejebb 
mär a mezösegi tälyag következik. Az összes retegek az ide közel-
esö juramesz hätän terülnek el es 4° alatt közel E. feie dülnek. 

A mi äsvänyaink nem a gypstelepben, mint taval gyanitäm, 
banem a büdösmeszben vannak kivälva es pedig annak aljän a re-
tegzettseg iränyäban elfutö 2 külön övben. A felsö 0-33 m. vastag 
öv üregeit a baryt , a k. b. 1 meterrel melyebben fekvö also, k. b. 
0'35—0'50 m. vastag öv üregeit pedig a cö les t in tölti ki, mig 

*) Math, es Terra, tud Ertesito. 1887. nov.-decz. VI. 2 - 3 . f. 78. 1. 
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ezen övek felett csupän borsärgäs meszpä t es Si02 kiväläs 
talälhatö a meszkö üregeiben. A baryt es a cölestin övei aprö 
odvak ältal jöl föl vannak tärva, mely odvak mestersegesek, mivel 
evek elött az orszägüt kavicsoläsära itt vajtäk a hasadekos közetet 
erdekes äsvänyaival együtt. 

A cö les t in uralkodöan feher rudas-rostos tömegekben, alä-
rendeltekben kekes-feher vagy viztiszta kristälyok csoportjäban for-
dul elo. A kristälyokon a következö lapokat eszlelem: oP(c), ooPoo(a), 
72Poo (d), l/tPao (1), P<yr> (o), ODP (m), es 3?3 (0), (?), melyek 
következö összalaklatokba kerülnek együve: 

1) o, d; 2) o, m, d, c; 3) o, m; d, c, a; 4) o, m, d, e, 0 (?); 
5) o, m, d, 1. c. 

A feher rudas-rostos vältozat töm. 3"89, a kekes-feher kristä-
lyoke 3'93, a viztiszta kristälyoke 3-94. 

A cölestin vegyi összetetele öcsem vegyetemzese szerint: 
Talält: szämolt: 

SrO . . . . . 56-368 . . . . . . 56-365 
S0S 43-633 . , . , . . 43-635 

niocr-ooi^ ioo-oo 
A cölestin-telep — ügy lätszik — lefutäsäban vältozö vastag-

sägü, mert mig a fenemlitett fooduban 0-35—0-50 m. vastag, addig 
eszaknak menve a kisebb oduban mär csak 10 cmnyi; erre tehät 
kiekülö felben van. Delnek azonban hatärozottan jö messze elterjed-
het, mert a gerincznek deli vegen, valamint annak nyugotra fordult 
lejtöjen is, a cölestin kisebb-nagyobb darabjai az itten kibüvö gyps-
telep felett mindenütt hevernek a felületen. Az idei banyamivelet 
ältal törtent feltäräs azt is megmutatta, hogy a cölestin-telep csak-
nem közvetlenül a gyps-telep hätän fekszik es hogy alärendelten a 
cölestin-kristälycsoportok közti üregekben särgäs-ätlätszö gypskris-
tälylemezek is kivältak, valoszinüleg mint a gypstelepböl felhatolö 
oldatoknak a leülepedesei. 

A ba ry t vaskos feher tömör alakban vagy szürkes es särgäs-
feher kristälyokban fordul elö, melyeken a következö lapokat talältam: 

<x>P<x> (a), QOPGC (b), 2Ä» (d), 4Pcr (1), P<x> (m), <x>P (M), 
P1/^ (f)• A kristälyok tömöttseget 2-46-nak hatäroztam meg. 

Öcsem vegyielemzese szerint összetetelük: 
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Bau 
S03 

Talält: 
65-466 . . . 
34-396 . . . 
99'862 

szämolt: 
. . . 65-669 
. . . 34-331 

100-000 
A borsärgäs meszpä t kristälyokon uralkodö l^Ä-en a —2ß 

eszlelhetö, de a lapok erdesek, kevesbe fenylök. 
A Si02 k i v ä l ä s a büdösmesznek a felületen kiällö legfelsö 

padjäban mutatkozik, a hol az üregek falait hamvaskek, szederjes 
chaleedon, vagy viztiszta quarcz-kristälykäk is bekergezik, vagy 
a Si02 feszkenkent magät a meszkövet is annyira äthatja, hogy az 
kalapäescsal szikräzik, es csak nehezen törhetö szellyel. 

Miutän a büdösmesznek egesz tömege ät van hatva keves Sr. 
es ßa-sulphättöl, nem valoszinü, hogy ezen ifju tertiaer meszko a 
cölestin es baryt eredeti termöhelye; valöszinübb, hogy a Sr- es3" 
Pa-vegyek a neogen-retegek alapjät kepezö jurameszköbol vagy talän 
a fekü gypstelepböl lügoztattak ki es välasztattak le sulphätok alak-
jäba a neogen meszko repedeseiben es üregeiben. 

Z imänyi Käro ly ugyanezen lelöhely baryt- es cölestin-kris-
talyainak tanulmänyozäsa utän következö eredmenyekre jutott:*) 

1. A b a r y t-kristälyokon ältala eszlelt alakok Miller betüjel-
zese es felällitäsa szerint a következök: 

c = (001) — oP d =- (102) = V2POD 

b = (010) ~ <x>Rx> u = (101) — JPoo 
a = (100) = ocTcr, z = (111) = P 

m = (110) = ooP y = (122! = P2 
0 = (011) = Poo u = (124) == 73

p2 
1 = (104) = «/4Ä* l = (142) = 2P4 

A kristälyok a basis (c=001) uralkodäsa ältal vastag vagy 
vekony täbläsak s a rövid ätlö iränyäban többnyire kissö megnyültak. 

2. A cö les t in 0 (011) döma szerint oszlopos kristälyain Mil
ler felällitäsa szerint következö alakokat eszlelte szerzö: 

c = (001) = oP 1 = (104) == 74P<*> 
o = (011) = PÖO^ m == (110) = ooP 
d = (102) == V2Poo d = (124) = V2P2 

*) A Dobogö-hegyi baryt ^s cölestin kristälytani viszonyai. Math, es Term. 
tud. Ertesitö. IV. k, 1887. 2—3. füz. 84. 1 
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Az eszlelt eombinatiök: 1) o, d, m, c; 2) o, d, m. ö; e; 3) 
o, d. 1, m, 6, c. 

A corrodält kekes kristälyokon az 110:110 elt egy makroprisma 
lapjai mödositjäk; de egyenetlensegük es csekely fenyük miatt haj-
lasuk esak közelitoleg volt merheto. Tompa szöge = 26°31'-nek 
talältatott, melynek (10-3'0) = c»JP'V,0 alak felelne meg. 

37. Tellurit Facebaj&röl. 
Dr. Krenne r J. S.-töl (Term.-rajzi Füzetek X. 81. 1. 1886.) 

A tellurra raködott pyr i t ek . 202 (211) vagy 202 (211); 
0 (111); ooÖco (100). Szerzö meg 72072 (522) es 303 (311) is 
emliti; ktilönben az aprö fae.ebäjai pyritek alakuläsa a közönseges, 
t i. (ao02) (201); 202 (211). 

A t e l l u r i t mär regebben ismeretes, mint igen aprö viztiszta 
vagy särgäs krist. egyenkent vagy gömbszerü csoportokban. Egy ev 
öta üjra akadtak t. kristalyokra. Ezek mezsargäk es 3 mm. nagyok 
is; de Kr. szerint pontosabb kristälytani meghatärozäsra nem valök. 
A regebben talalt. legfeljebb 1 mm. aprö, gyemäntfenyü kristalykäk 
alakuläsa azonban olykor kifogästalan, s ezeket vizsgälta meg. 

A krist. rhombosak. A kikepzödes a desminhez hasonlö. Leg-
nagyobb a b . = <x>Pcr> (010) lap, mely szerint a kristälyok täblä-
sak, a függelyes tengely szerint kisse megnyüjtva; ez a lap sokszor 
hosszäban fmoman rostos is. A toväbbi alakok: r = <x>Pc2 (120); 
s = ooF4 (140); neha meg az m = ooF (110); a tetön a p == P 
(111) talälhatö. Szögmereseinek eredmenye: 

eszl. szäm. 
p: p' == 36°12 * 
p : p« = 8 5 "4 * 
r : r' = 86°6 85°10' 
s: r == 19°1 18"52' 

m : m' = 49° 30 eca 49°22' 
A tengelyek aränya = a: b: c: = 0'45957: 1: 0'46495. 

A krist. könnyen hajlithatök es kitünoen liasadnak a c*Poo szerint. 
Az optikai tengelyek sikja a &OPGO; az a közepvonal, mely a 

nagy ätlöval egybeesik, negativ, es ennel az optikai tengelyek szöge 
140°8' (Na feny 20"C), a monobromnaphtalinban (az utöbbinäl n = 
T6567 20° Q, Na feny). 

Földt Közl. 1886. 248. I. 
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38. Hunyadmegyei vaserczek vegyi összetetele 
(K e r p e 1 y Antal: Magyarorszäg vasipära az orsz. kiällitäs ideje-

ben. Budapest, 1885. 8°. 23. old.) 
Hunyadmegyeben van hazänknak ügy terjedelemre mint minö-

segre legnevezetesebb vasko elöforduläsa. Vajda-Hunyad felett Telek 
közseg hatäräban veszi kezdetet a telepek hatalmas csoportja es ke-
letröl nyugat feie Ploczko, Gyalär, Alun, Vadudobri es Krivänan ät 
halad 45 kilometer kiterjedesben s kisebb-nagyobb megszakitäsokkal, 
vältozö vastagsäggal es rainoseggel egesz a Ruszka havasig. A vasko 
majd lägy, majd tömött, helyenkent veresvasköve ätvältozott barna-
vaskö. A gyaläii vashegy bänyäiböl 1'5 milliö met.-mäzsa vasko ak-
näzhatö ki 100 even keresztül; e vaskonek jö minöseget a követ-
kezö cliemiai elemzesek bizonyitjäk: 

Vasoxyd . . . 
Manganoxyd . . 
Kovasav . . . 
Mesz . . . . 
Magnesia . . . 
Rezoxyd . . . 
Phosphorsav . . . 
Kensav . . . 
Viz es s. veszt . 
Vastartalom . . 

a 
. 84-86 

0-20 
3 72 
0'19 

ny. 
— 
ny. 
— 

10-88 
59-4 

b 
91-39 

0-34 
1-99 
0-36 
0-33 

— 
0-036 
0-032 

4-97 
T-6iTifä- -

c 
76-68 

4-58 
3-21 
0-39 
0-39 
0-09 
— 

• — 

1)2-06 
' 52-9Y 

Földt 

d 
72-69 

7-82 
2-08 
1-96 
— 

0-123 
ny. 
ny. 
8-3 

~ 50-89 • 

Közl. 1886. 

e 
77-14 

1-89 
7-01 
2-89 
— 

0-134 
0-086 

ny. 
9-4 

54-0Ö" 

253. 

H9. Ä pärvai kaolin vegyi összetetele es egyeb tulajdonsägai. 
Fabinyi Rudolf „Besztercze-Naszodmegyei kaolin" czim alatt a 

„Vegytani Lapok" 1887. evf. 1—2. szämäban közetett dolgozatäböl 
kivonom a következoket: 

A kaolin esaknem höfeher, igen finom port kepez, mely csak 
kevesse keplekeny. A vizsgälatra különbözo melysegböl vett, több 
kilogrammnyi, jöl elkevert anyag szolgält. 

Ezen kaolin a Schöne-fele apparatusban iszapoltatvän, a szokä-
sos determinatio szerint a következö reszekbol ällönak talältatott: 

a', durva homok, csak quarcz-kristälykäk, az egyes szemcsek ät-
meroje nagyobb 0-2 mm.-nel: 0-55% 
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b) finom homok, az egyes szemcsek ätmeroje 0*04—0*2 mm-nel: 
29-00°/0 

c) homokpor, az egyes szemcsek ätmeroje 0-04 mm. maxi-
mumban: 9-68°/„ 

d) legfinomabb törmelek, az egyes szemcsek ätmeroje 0-025 
mm. maximumban: 36-36°/0 

e) tulajdonkepeni agyag, az egyes szemcsek ätmeroje O'Ol mm. 
maximumban: 23*18% 

Vegyi összetetele a következö: 
Izzitäsi sülyveszteseg . . . . . . 4-19 
Si02 76-28 
Al20a . , . . 16-92 
FeO . . . 0-63 
CaO 0-27 
MgO 0-08 
K20 . . . . . . . . . . . 0-18 
Na20 1-46 

Gyakorlati kiserletek tetetven a kaolin kevesse keplekenynek 
mutatkozott, de sajtolässal, övatos eljäräs mellett, täbläk es vekonyabb 
lemezek voltak keszithetök beiöle. Több ilyen 0.5—-2 cm. vastag-
sägü lemez tüzällö tegelyekben kiegettetett. A lemezek tökeletesen 
megtartottäk eredeti alakjukat, összehüzödäs alig eszlelhetö s felüle-
tükön sincsenek elüvegesedve. Rendkivül szivös es felette kemeny 
alkatot nyertek. Az aczel nem karczolja, de csiszolhatö velök. 

E kaolinböl keszitett chamotte is jö minosegünek bizonyult. 
Mindezekhez hozzäadhatom meg, hogy bold. Herbich F. szerint, 

ki ezen kaolint eloforduläsi helyen vizsgälta, az nem egyeb, mint a 
Naszöd-Szt-György videken szämos helyen vekonyabb-vastagabb tele-
rekben föllepo rhyolithos quarcz-andesitnek (porczellännemü alap-
anyaggal) a vegelmälläsi termenye. Osakugyan erre mutatnak az isza-
poläsnäl kikerülo quarcz-kristälykäk, valamint az elemzes ältal 
kimutatott K20 es Na20 tartalom aränya is, mely k. b. az andesin-
földpätra utal. A pärvai (kaolinnä elmällott) teler Herbich szerint az 
oligocaen-kori u. n. nagy-illondai halpikkely-pala retegek köze van 
szorülva. 




