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A DOBSINAI SZERPENTIN.
(A 17—18. ábrával),

Rakusz Gyula

írta:

dr.*

A dobsinai szerpentinre vonatkozó irodalmi adatok egészen a
tudományos értelemben vett ásványtani irodalom kezdetéig követhetk.
A legels adatokat Born szolgáltatta, aki azonban kzetünk lelhelyének tévesen Lcsét mondja. Benk 2 már egymás mellett említi mindkét
3
lelhelyt, Fichtel pedig meg is látogatta a dobsinai elfordulást és
4
úgy írja le. Klaproth, noha erre a leírásra is hivatkozik, újra mégis
„lcsei“ szerpentinrl beszél. Abbé Estner már mint dobsinaiakat
írja le begyjtött kzetdarabjait és végül Esmark," aki látta a bécsi
múzeumban lev „lcsei szerpentint de Dobsinán is megfordult, kétségen felül megállapítja, hogy ezek a darabok dobsinaiak, mert Lcsén
nincs is szerpentin. Zipser és Jónás* körülbelül egyidejleg írják le
9
találó módon a szerpentinben található ásványokat is. Beudant a
gabbróval hozza összefüggésbe e kzetet. A második dobsinai el11
az
fordulást (Stermapirt) elször Zeuschner " említi, azonban Kiss
els, aki ízig-vérig magyar nyelvezet munkájában hosszú leírást szen1

7

’

44

,

7

1

tel

a „kigvla

44

kiterjedésének, ásványainak,

„egy kis fürkészetbe

felett

bocsátkozni

44
.

st nem
A bécsi

Andrian 12

átalja keletkezésük

geológusok

bvebben

közül

kzetrl.
Roth S 13 és Tóth 14 leírásai kevés újat tartalmaznak. Újabban Voit 17
1*
értekezett részletesebben a város melletti szerpentinrl, azután Gesell
többen

is

emlegetik, de egyedül

szól

e

’

.

*
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felvételi jelentéseiben is szerepel

kzetünk, valamint Melczer 18

foglalkozik úgy a kzettel, mint ásványaival.

A

szerpentin Dobsina határában két helyen fordul el.

A

nagyobb,

tömzsszer elfordulás a Birkeln és Kálbel dombok déli lejtjét alkotja.
Kiss A. és Húsz Samu dobsinai bányamérnök az elsk, akik a „Nyirjeske
és Borjas“ vidékén elforduló szerpentint térképezik is. 19 Voit (1. c.)
újabb térképe csak nagyon vázlatos, a szerpentin a Turista-út mentén
északabbra terjed, viszont a két hegy között mélyebbre befzdik és
egy nyúlványa a Jeruzsálem-hegyre is átterjed. E helyeken a szerpentin
ismeretlen korú agyagpalán és kva.rcitpalán tör
lis

át,

a völgyekben alluviá-

kavics fedi. Természetes feltárása alig van, kiterjedését túlnyomóan

csak a belle származott lejttörmelék segítségével lehet megállapítani.

A második, kisebb elfordulás a Dankesgründl (vagy Stermapirt) dlben található az elbbitl körülbelül 8 km-nyire. 1922 nyarán végzett
dobsinai kirándulásom rövidsége miatt ezt nem látogathattam meg,
meg

tehát

elégednem néhány, Rozlozsnik Pál fgeológus úr

kellett

rendelkezésemre bocsátott kézipéldány megvizsgálásával. Illés
hosszú, 20 25 m
adatai szerint itt egy triász-mészkben húzódó 800
által

m

széles szerpentin

dykerl van

Az 1918-ban megkezdett

azbeszttermelés folytán lehetségessé vált

részemre a Birkeln alján nyitott
friss

—

szó.

kzetpéldányok begyjtése.

kbánya

A

megtekintése és különböz,

kfejtfeltárás tanúsága szerint

itt

a szerpentin igen szakadékos, sokszor breccsas zenien töredezett, epigenetikus ásványokkal töltött erek járják át. A legnagyobb egységes
tömbök legfeljebb
méteres átmért érnek el. A kzet, javarésze

%

tömeges textúrával bír, elegyrészei közül szabad szemmel csak a bastit,
magnetit gránát ismerhet fel, ftömege fehéres-zöldes szín. A nagyobb
tömbök kzete azonban gyakran csak kívül ilyen világos szín, befelé
mindinkább sötét.ebb, mely körülmény az átalakulás mértékének belülrl
,

kifelé való

Az

ersbödésére enged következtetni.

eredeti elegyrészek maradványait tényleg csakis ebben a fekete

meg

elrendezdése egy eredetileg
kristályos-szemcsés szövetre utal. Az eredeti elegyrészek közül most
még bronzit egy monoklin piroxén, pikotit és magnetit mutatható ki.
szerpentinben találhattam

és ezeknek

,

A

zöldesen átlátszó rombos piroxénen a

mellett az (100) -val párhuzamos elválás
opt. tengelysík párhuzamos (100) -val,

is

kitn

prizmatikus hasadás

látható, kettstöróse gyenge,

c=

c

optikailag pozitív, opt.

tengelyszöge közepes nagyságú, tehát ensztatit vagy bronzitról lehet
szó. Mivel azonban szerpentinesedése bséges magnetitkiválással jár,
Illés V. Dobs. nyugati kornyékének bányageol, viszonyai. Évi Jelentés 1902.
Melczer G. Gömör megye ásványai. Selmecbánya 1907.
19
Húsz geológiai munkája, melyre Kiss többször hivatkozik, sajnos, csak kézirat
maradt. Kéziratos térképének másolata a M. Kir. Földt. Intézet birtokában van.
17

18

:
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bronzitnak kell tekintenem.

A

monoklin piroxén már csak szabálytalan,

szétszórt szemekben található a csiszolatokban, fénytörésük 1*7 körüli,

elsrend kék

és sárga

interferenciaszíneik

vannak, az opt. jelleg +.

Kioltódásukat, csak egyetlen, a b tengelyre merleges metszetben mér-

hettem, hol

is

a peridotitokban rendesen elforduló diopszidos piroxé-

nekhez képest feltnen magas értéket kaptam:

c

:

c

=

59°.

A

pikotit

szekfbarna, vagdalt szemekben jelenik meg.

V óit

(1.

c.)

olivint is említ, de ez adatai

valószínleg

a

mono-

klin piroxénre vonatkoznak, mert bár sokkal változatosabb és frissebb
anyagot vizsgálhattam meg, az olivinnek nyomát sem találtam.

A kzet ftömege

másodlagos ásványokból tevdik össze, melyek
Az els generáció közvetlenül az elsdleges
ásványokból keletkezett s a különböz kzetalkotó szerpentinféleségek
viszik benne a fszerepet. Közülök már szabad szemmel is felismerhet
az ikerlemezei miatt különösen csillogó bastit, melynek 80 mm hosszútöbb generációt alkotnak.

ságot

is

elér, leveles kristályai a sötét

sabb kzetben hagymazöld színek,

kzetben

fehéreszöld, a világo-

kitnen

hasad az (100) szerint.
Ezt az ásványt már Esmark helyesen határozta meg (,,Schillerspath“).

A

bastit

homoaxikus

pszeudomorfóza bronzit után,

fekete kzetféleségben közvetlenül megfigyelhettem.

merleges metszetben

17.

átalakulását a

Egy

a

c

tengelyre

(17. ábra) az átalakulás az (100) szerinti elválás

re

ábra. Piroxén átalakulása bastittá
i
metszetben. Közönséges fényben. 86X-

hasadékaiban kezddik és a prizmatikus hasadás mentén terjed tovább.
Ilyenformán az egész piroxént egy finom rostokból álló, közepén néhol

A

hálószemek
között késbb képzd bastit már optikailag egységes, egy irányban
finoman rostos, de mert ez az átalakulás vízfelvétellel és magnetitmagnetit szemecskéket tartalmazó érhálózat járja

át.

kiválással, tehát térfogatnövekedéssel is jár, a rostok gyengén hajlottak és úgyszólván nekifeszülnek a magnetitgyrnek, mely a piroxén
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csakis ennyire átalakult részei körül képzdött.

Az

marad.

A

kezdetben keletkezett

sokszor a már homogén bastitpszeudomorfozában

érhálózat
cseréldése.

átalakulással

együttjár a fény rugalmassági

Míg a bronzitban az

opt. tengelysík

//

is

irányok

megfel-

(100) -val, addig az

már (010) -val párhuzamos. A bastitpszeudomorfózák
egy része teljesen homogén, más részük teljesen ikerlemezekbl épül fel.

átalakult részben

Az

ikertengelyre 1 metszetben az ikerlemezkék egyenkint vagy csoportosan 60°-os szögben mintegy átszövik egymást. A lemezek irányával

párhuzamosan változik a tengelysík helyzete

más nem

összeesik a irányával. Minden

is,

az ikertengely iránya

orientált metszetben az ikrek

zavaros, pikkelyes, a mikroklin ikrezéshez hasonló képet adnak. Némely

esetben azonban az ikerképzdés csak a kristály egyes zónáira szorítkozik,

úgyhogy

ezt

nyomás hatására hekövetkezett kényszerikerképz-

désnek kell tekintenünk.

Azonban a piroxének homoaxikus átalakulási termékei nem egynemek. Egy másik esetben a bronzit maradványait egy halványzöld,
gyengén fénytör ásvány (opt. tengelyszög
körül, melyet a penninnel kell azonosítani.
lási

kicsi,

optikailag

t-)

veszi

Máskor megint az átalaku-

termékek izotrópok, néhány ritka esetben pedig az antigorit optikai

viselkedését mutatják.

Az

eredeti bronzit helye a belle keletkezett

még megállapítható,

segítségével

bastit

képzdött

de a csiszolat többi részét az újonnan

ásványok halmaza foglalja

el,

melyeknek helyenkint feltalálható hálós

elrendezésébl az eredeti olivinre vonhatni következtetést.

A

szerpen-

már régóta ismert folyamat, de még részleteiben és eredményeiben nincs kell módon tisztázva. A keletkez ásványok látszólag
tinesedés

kémiai szempontból alig térnek

el

egymástól, optikailag azonban any-

nyira különböznek, hogy e különbségek csoportosításukra alkalmasak"
nak látszanak. Ilyen alapon már le is írtak vagy tizenöt varretást. 2
A szerpentinnel behatóan foglalkozó petrográfusok mégis újabban is
arról panaszkodnak, hogy nem tudják megfigyeléseiket a már leírtakkal
Ez
összhangzásba hozni és megint újabb varietásokat állítanak fel.
ásványok meghatározását még nehezebbé teszi a kloritokksd való rokon21
hívta fel a figyelmet.
ságuk, amely körülményre elsnek Wartha V.
Már régen megfigyelték, hogy az olivin szerpentinesedésekor kétféle
optikai orientációval bíró ásvány keletkezik. Ezeknek találó leírását

22
szolgáltatta. Szerinte mindkett finoman rostos,,
legújabban Tertsch
0-010. Az egyik féleség
1*54, t -a
értéke pedig körülbelül 0-006
n

—

>

20

L.

21

A

22

H.

Michel

táblázatát. Tschermaks M. P. Mitth.

XXXII.

p.

352.

szerpentin és chloritcsop. ásványairól. Földt. Közlöny 1886. p.

Tertsch

:

Studien

Tschermaks M. P. Mitth. 1921. 5

am Westrande

—

6.

füzet.

des

Dunkelsteiner

7.

Granulitmas6ives*
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a „ /-szerpentin
„ a-szerpentin'

1 '

(c

=

c

gyengébben fény- és kettstör,

)

(c=a). A Téktsch

‘

e két varietás kétféle

találkozunk

állanak.

lev „mezk" vagy

is

gyakran

vagy ritkábban

a-,

'/-szer-

ez mindig y-szerp.) Néha a mezk
négy szektorra bomlanak, máskor meg

(TERTSCHnél

szferolitos szerkezetek, illetve

egységesen orientáltak, de

opt.

dobsinai szerpentinben

ez esetben az a-szerpentin erei elég szabályos négyszöge-

s

ket formálnak, a köztük

pentinbl

az

elrendezdésben fordul el: Maschen- und Fenster-

Az utóbbi elrendezdéssel a

struktur.

mint

által megvizsgált szerpentinekben

e

két véglet között sokféle az átmenet.

akad izotrop mez is. Tisztább tengelyképet alig adnak
tág határok közt változó + vagy
tengelyszög látható.

St

—

ilyenkor

s

Az ereket alkotó a-szerpentin nem mindig ilyen ablakos elrendezdésig hanem erei hosszan kanyargók, elágazók is lehetnek, közepükben
majdnem mindig (a vastagabb erekben mindig) párhuzamos magnetitsor van. Ezzel szemben a gyengébben kettstör /-szerpentin önálló
ereiben soha sincs magnetit, ami
is

késbbi keletkezésükre

az a-szerpentin erei hullámosán oltódnak

ki,

Különben

utal.

szakadozottak

és szinte

elvetdöttek, míg az esetleg bennük vagy rajtuk áthaladó j'-szerpent inerek folytonosabbak, egységesen oltódnak

tinben

lerakodott

magnetitsorokat

is,

ki,

de

áttörik még az a-szerpenmaguk mindig magnetit-

mentesek maradnak. Az egész kzetben különben kevés a /-szerpentin,
itt-ott csak kis lencsékben található.

Ezzel korántsincs kimerítve a szerpentinásványok leírása.
táblázatos összeállításban közölt varietások közül

féle

A

Michel-

kzetünkben

is

megtalálhatók a STARK-féle Oa és Oy, valamint a ScHUSTER-féle erseb-

ben fénytör

I.

ásvány

észlelhet apróbb lencsékben. Ezt a nagyon

is

is

nem is magyarázhatjuk másképen, mint
Weinschenk feltevésével 23 „Az eredetileg kolloid anyag egyenltlen
feszültségi viszonyok miatt kettstörvé vált, másrészt kristályosán
változatos optikai viselkedést
:

átrakódott. “ Bizonyos, hogy a mechanikai hatásnak

itt,

is

nagy szerepe

volt.

Egyes szerpentinféleségek, ha pleochroizmust nem is mutatnak, a
kloritokhoz képeznek átmenetet, melyek hellyel-közzel szintén nagyobb
szerepet játszanak kzetünkben. Meghatározásukat igen megnehezíti
a gyenge vagy hiányzó pleochroizmus. A permin pseudophit, klinochlor
és leuchtenbergit elfordulását mégis megállapíthattam. Hogy a piroxén
is kloritosodhat, már többen is megfigyelték és valószínleg ilyenkor is
,

megvannak

Az

A

sötét
23

a klorit- és szerpentin-átmenetek.

kzetünkben igen egyenltlenül oszlanak el.
szerpentinben majdnem minden elegyrészt körülkerítenek az

ércek

E.

dobsinai

Weinschenk:

D. gesteinsbildenden Mineralien. Freiburg 1915,

p.

212.
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egyes vagy kristályvázzá összetapadó magnetit szemek, míg a világoszöld

kzet

elemzése

is

csiszolataiban alig néhány szemecskét találhatni.

A kzet

mutatja, hogy késbbi folyamatok kivonták belle a vasat.

Boraxgyönggyel a kromit

jelenléte is kimutatható.

keletkezett hematit- pikkelyek

is

Végül másodlagosan

találhatók, vérvörös színnel átlátszó,

mikroszkopikus táblácskák ezek, melyek valószínleg a gránáttal egy-

idben

A

keletkeztek.

gránát (allochroit) kétségtelenül

utolsónak jött
klont-zárványokat tartalmaz.

magnetit-, szerpentin- és

létre,

E

mert

nevezetes

ásvány elfordulási és keletkezési módjával, elemzésével már más helyen
behatóan foglalkoztam. 24 Itt csak arra akarok ráutalni, hogy feltn

módon

hasonlít minden tekintetben ahhoz a gránáthoz, melyet

ábrázolt

írt le és

is

Brauns 25

a Rajnai Palahegység pikritjének átalakulási ter-

mékeirl szólva. A gránát elfordulási körülményei, a hematit és az
erekben képzdött friss magnetit jelenléte bizonyítják, hogy a kzet
oly körülmények között képzdött, melyek Grubenmann legfels zónájának felelnek meg. Az ersen egyoldali nyomás hozta létre a gránát
lencsés elhelyezkedésével járó palás textúrát is. bár a kzet túlnyomó
része tömeges szerkezet.

hegymozeások idézték el a kzet repedezettségét is
A hasadékok egészen szabálytalanok, változatos módon keresztezdnek
és ágaznak el, kitöltésük laterális szekréció által történhetett termalis
26
vizek segítségével. Itt említem meg azt, hogy Brauns szerint Schrauf
mondotta ki elször a krizotil vizes oldatból való keletkezését 1882-ben.
Azonban Kiss Antal (1. c.) már 1858-ban írja ezt: „Lehetséges, hogy
a foszla (krizotil) meghléstl vagy ermtani hatástól származott
újabbkori és másodlagos vizi képzdés által rakódott le.“ A krizotilUgyanezek

erek vastagsága

a

01

—3'0 cm között

ingadozik, szálai sokszor hajlottak,

hullámosán verik vissza a fényt, színük sárgás, zöldes, esetleg sötétebb
zöld. A krizotil iparilag értékesíthet és az utóbbi években hozzá is
fogtak

kitermeléséhez.

huzamos

27

Mikroszkópi

érdekes összenövését figyelhettem

tokkal

nyúlnak
24

vizsgálatokra a rostokkal pár-

Az egyikben a krizotil és magnetit
meg (18. ábra), a krizotil-érbe a ros-

csiszolatokat használtam.

párhuzamosan vékony magnetit-oszlopok (néhol hematit is)
be. Ugyanebben a csiszolatban a krizotil feltn plochroizmust

J.

Rakusz: Studicn an

d.

Gránát

v.

Dobschau. Centralblatt

f.

Min. etc. 1924.

p. 353.

Bd. XVIII.

25

R Brauns: D

26

R. Brauns: Palaeopikrit ven Amelose

27

Minthogy az azbeszt bányászatának és elemzésének részletezése több helyet
mely e cikk számára nem áll rendelkezésemre, errl más dolgozatban

venne igénybe,

fogok beszámolni.

oberdevonische Pikrit

etc.

Neues Jabrbucb.

etc.

Beil.

Neues Jahrbuch.

Beil. Bd. V.
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mutatott, melyrl az irodalomban
változó,

st

teljesen

hiányozhat,

79

nem találtam
különben

c>

említést.
b,

c=

Intenzitása

szekfbarna

és

b

= barnássárga.

is

változó, p

is

van, ezek az erek falát lepik be, tehát a krizotilnál idsebbek, mint

Kettstörése ingadozó, majdnem 0 is lehet, de láthatunk elsrend sárga interferencia színeket is. Ahol a krizotihostok
hajlottak, amit a köztük lev magnetit elhajlása jól mutat, a kioltódás
e hajlásnak megfelel éles mezkben különül el vagy unduláló is lehet.
Az opt. tengelyszög nagyon változó, a pleochroós rostoké nagy, a színteleneké kiosii, tehát a kémiai összetételtl is függ. A diszperzió mértéke

—-A

v.

krizotil-erekben rendesen pikrolit és webskyit

már Brauns is megállapította. E két ásvány önállóan is alkothat
rO cm vastagságú ereket. Mind a kett teljesen megfelel Brauns

01

—

részletez leírásának

(1.

id.

két munkáját).

A

pikrolitnak csuszamlási

lap-szer, csíkozott, viaszfény, barnás vagy zöldes kérge alatt van a
tulajdonképeni fénytelen és kagylóstörés, levélzöld ásvány.
optikailag

által

kimutatott

csak ritkán látható tisztán,
nélkül

átmegy az

ellipszoidos-rostos

néhol

A Brauns

struktúrája

azonban

zavarosan rostos vagy éles határ

Ez utóbbi igen változó vízA vékonyabb
észrevétlenül megy át a krizotilba is. Ez

amorf webskyitba.

tartalmú, fekete, sötétzöld vagy világosabb zöld szín.

erekben e két ásvány szinte

ásványok változatos fizikai és optikai viselkedése eredetileg kolloid
állapotukban keresend, ez magyarázza meg a köztük lev átmeneteket
is. Ezért ezeket csak egy változatos összetétel ásványgél egyes típusainak tekintem és a nagyon sok ilyenfajta szerpentinféleségre vonatkozó
elnevezést fölöslegesnek tartom.

A

legutoljára

hasadókok

falát,

képzdött gránát

és

magnetit néhol

de az azbesztér közepén

is

srn

belepi a

megtalálhatók (18. ábra).

80

RAKUSZ GYULA

Ezeken az ásványokon kívül

DR.

magnezit brucit limonit

kaiéit,

fordul

stb.

,

el különösen a felszínhez közel, mint a kzet mállási termékei.
Hogy egyes helyeken mennyire átalakult már a szerpentin, legjobban egy Emszt K. fgeológus úr által végzett elemzés bizonyítja. 28
S = 41-79,
= 0'8; a =

Ez az elemzés OsANN-GRUBENMANN-féle értékei
3-4, F
42-97, M
0-0, T
7-63, K

<;

f

=
=

=

=

18‘5, tehát

=

A = 0*34,

0*0,

sokkal közelebb esik egy kloritpala

vagy

c

= U5,

pseudophit-

•elemzéshez, mint bármely szerpentinéhez.

A

Dankesgründl szerpentinjének megvizsgált darabjai nagyjában
Ebben különösen sok kataklázos
bastitot találtam, melyek igen változatos képeket adnak. Ugyanazon

hasonlók a város melletti kzethez.

bastit egyes részei ersebben-gyengébben hajlottak, ez a hajlás bizo-

nyos határnál éles törésbe megy

kényszerikrekbl épül
(Mörtelstruktur).

A

Még nagyobb nyomás hatására a

át.

pikkelyekre bomlik, vagy pedig egészében

kristály egy része zavaros

A

fel.

lemezek

y- szerpentin

erei

Ez az ásvány tulajdonképen a

néha.

azért tartom külön, mert

darabokra

széle

még

bastiton

a

krizotill al

töredezhet

is

áthatolnak

is

mégis

azonosítható,

mikroszkopikus erekben fordul

el

néha

és

is
lehet, rostjai nem feltétlenül párhuzamosak.
kzetben csak mint zavaros mikrolitok és csak a bastit-

pikkelyes

habitusa

Gránátok

e

féleségek

belsejében,

a

rostokkal

párhuzamos

sorokban

találhatók,

keletkezésük tehát azokhoz van kötve. Ebben a kzetben egy a radiotin-

típushoz tartozó ásvány

is

látható

1

—2

mm-es lencsékben, orsókban,

melyeket /-szerpentin szegélyez.

A

szerpentinesedést sokáig felszíni mállás termékének tartották,

hogy ez nincs így, azt. dobsinai kzeteink is kétségtelenül bizonyítják.
Többek között a gránát párhuzamos textúra-lapokon való elrendezdése
is arra utal, hogy a kzet képzdésénél a nyomás is dönt befolyást
gyakorolt. A gránát szerpentin-zárványainak tanúsága szerint a szerpentinesedés megelzte a gránát képzdését, tehát már nagyon régi
folyamat, legalább

is

már eocén eltti

(a felvidéki eocén ugyanis

már

amikor a szerpentintömzs még a mélységben
feküdt, az erózió tehát csak az átalakulás után hozta felszínre. Külön20
20
ben ezt a mélységben való átalakulást már Merril és Bleeck régebzavartalan

ben

is

A

település),

hangsúlyozták.
dobsinai gabbro-gabbroamphibolit-v onulat

nem hozható

össze-

függésbe a szerpentinekkel. Ismeretes, hogy a régebben végig gabbronak
tartott intruzió éppen a Birkelnhez közel es részén kvarcdioritnak
2S

M. Kir. Földt. Int. Évkönyve 1913.
G. P. Mf.rril munkájának ismertetése. Neues .Jahrbuch 1901.

3"

F.

Bleeck: Jadeitlagerstátten

etc.

Zeitschr.

f.

prakt. Geol.

I.

XV.

p.
p.

229.
341.
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bizonyult

31

és bár ezen

kzetek

átalakulási fokot tüntetnek
tin

K— Ny

között egv

is

metamorfizáltak, mégis egészen más

mint a szerpentin.

fel,

81

irányú vetdés van,

A

diorit és szerpen-

melybl érdekes módon az

muszkovit és egyéb magnéziadús ásványok kerültek
Talán így éppen ezen vetdés adhatná magyarázatát a szomszédos

érctelérek közelében
ki.

—

peridotit szerpentinesedésének.

a város mellettitl

A

triásznál fiatalabb dankesgríindli

hogy sokkal kevésbbé repehiányzanak belle a másikban annyira jellemz nagy gránátok,
tehát a metamorfizáló erk kevésbbé befolyásolták. Hogy a metamorfózis fokában észrevehet ezen különbség vájjon korkülönbségre is
szerpentin

eltér abban,

dezett,

visszavezethet-e, ezt eldönteni aligha fog sikerülni.

Munkám befejezéséül e helyen is hálás köszönettel adózom
Schafarzik Ferenc megyet. ny. r. tanár úrnak, aki anyagi támogatásával is lehetvé tette dobsinai utamat és a megyetemi ásvány-földtani intézetben végzett minden vizsgálatomban hathatósan támogatott.

A

mikroszkóp! vizsgálatok egy része a Pázmány Péter-tudományegye-

tem ásványtani intézetében készült, ahol Mauritz Béla egyet. ny.
Miklós fiskolai tanár úr értékes tanácsait
r. tanár úr és Vendl
élvezhettem.
31

Kozlozsnik

P.: Földtani jegyz. Dobsináról. Füldt. Int. Évi Jelentése 1913.

VALENTINIT ÉS ORIENTÁLT BARYT FELSBÁNYÁRÓL.

KSÓ

DEÉSAKNÁRÓL.
(A 19 — 22. ábrával.)

írta

:

*

Koch Sándor dr.*

Valentinit Felsbányáról.
19. ábra.

1

A

felsbányái valentinit kristályait Fellenberg vizsgálta meg
s rajtuk, mérés nélkül, hat formát állapított meg, úgymint {100}, {010},
(001 }, {110}, {011} és {021} és dolgozatában két ábrát közölt róluk.

A

felsbányái valentinitre vonatkozó adatait átvették a tan-' és kézi2
könyvek, mely utóbbiak közül Hintzf. munkája a valentiniten fellép
kristályalakok között a bázislapot, mint „eddig sehol máshol még

nem

1

észleltet*

*

Eladta

,

igen kérdésesnek

jelzi.

a Magyarhoni Földtani Társulat 1923 június

1

Neues Jahr bucii

2

Hintze: Handbueh

f.

Min. 1861. 132.
d.

Földtani Közlöny. Lili. köt.

Min.
1923.

1.

1238.

p.
p.

6-i

szakülésén.

