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Apátit von Sa.jóháza. Die flachen, bipyramiden,, blass violett-

rosa Kristalíe des Fluor,apatits fiadén sich auf kristallisiertem

Siderit von Sa.jóháza in Gesellschaft dér bekannten prachtigen.

weissen Albitkristalle dieses Fundortes. Dér grösste Kristall ist

íiber 1 cin gross. Es konnten folgende 7 Fm én beobaehtet werdea:
v, m, a, r, x, y, s»

Die Kristalíe sind durcbsichtig, die Flachen aller Formen
stark glanzend- Sie sind altér als die Kristalíe des Albits. Dieses
ist das zuerst bekannt gewordene Voikommen des Apatits auf den
Sideritgaiigen des Szepes-Gömörer Erzgebirges.

ÚJABB -MAGYARORSZÁGI -ANKERIT ÉS MAGNEZIT EL-
FORDULÁSOK.

Irta: dr. Koch Sándor és dr Zombory László.

NEUERE ANKERIT- UND MAGNESIT-VORKOMMEN AUS
UNGARN.

Von S. Koch und L. v. Zombory.

1 . Ankerit Hollópatakról.

A hollópataki (Szepes vm.) Zsuzsanna teleptelér szideritje a

fék ü felé tömött, világos ankeritbe megy át. A feküt képez pala

közelében az ankeritban szórványosan üregek lépnek fel és ezeknek

a falain fehéres-színtelen ankerit kristályok nttek fenn. E kris-

tályok 1—4 cm nagyságot elér — y2 remboéderek, illetve részben e

forma képezte 0001 szerinti ikrek. Legújabban Múzeumunk ásvány-

tárának gyjteményébe került, egy innen származó, pompás dara-

bon csaknem teljesen átlátszó, színtelen 4 cm élhosszú ankerit --U
R ül fehér, részben átlátszó kristályokon.

A fajsuly meghatározását és a kémiai elemzést e darabról szár-

mazó teljesen átlátszó kristályokból válogatott, 105" C-on szárí-

tott anyaggal végeztük.

A fajsuly, meghatározás — minden esetben — Schuller féle

piknométerrel, 20" C-on, vízben történt-

A kémiai elemzést illetleg — mindhárom karbonátnál — M.
Dittrich

1

elírása volt irányadó. A Mn-t külön mennyiségbl ka-

lorimetrikusán, a CO,-t Fresenius—Classen szerint határoztuk

meg. A Fe és Mn elválasztása a perszulfátos módszer szerint történt.

A Ca-ot aimnonoxaláttal, a Mg-ot B. Schm.it z: szerint választottuk

le, s mint CaO t„ illetleg Mg 2P.,0 7-ot mértük. Az elemzés eredménye:

1
C. Doelter: Hanöbuch dér Mineralchemie. I. 212.

2 Z. f. anal. Chem. 45. l'JOG. 512,
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Alk. r. °/o

CaO 27'97 —
MnO 3-67 005181

FeO 1575 02192

MgO 910 02257)

co2 43-88

l00'37 °/o

Molekula viszonyok

0-1987

1

|

09954 rooo

0-4967)

09971 1002

Az elemzési adatokat karbonátokra átszámítva,, fenti ankerit

összetétele lényegileg a <S Ca00 3(MnC0 3
. 4FeOO s

- 3MgOO,j) képlettel

fejezhet ki.

Az aránylag magas mangán-tartalom csak a vastagabb, átlát

szó romboédereken észlelhet, egészen gyenge ibolyás árnyalatot

okoz.

2. Kristályosodott magnezit Ratkószuháról.

A ratkósznbai magnezittömzs üregeibl kikerült, 5—8 cm él

hosszat elér dolomit kristályok mellett az utóbbi években megje-
lentek a törzs uralkodó ásványának, a magnezitnek a kristályai is.

Az elsül észlelt kristályok kicsiny, néhány min nagyságúak voltak;

az 1933. nyári gyüjtkirándulás alkalmával azonban már tekinté-

lyes, 2—5 em átmérj fenntt magnezit kristályokhoz jutottunk.

A dolomit szürke vagy fehéresszürke, mindig alapromboéderes, zsí

ros- vagy üvegfény krisályaitól teljesen elütnek a magnezitnek 5

em átmért is elér, mindenkor lapos lencseszerleg görbült, fehér

szín, rendkívül finom rostozás következtében selyemfény kris-

tályai. Hasadási romboédereik teljesen átlátszóak, víztiszták. A mag
uezit-kristályok vagy magukban vagy dolomit kristályok társasá-

gában nttek fenn durva szem magnezit és dolomit alkotta üregek
falain. Hazánk ezen legszebb kristályosodott magnezitjának elem-

zése a következ eredményeket adta:

dú0= 3031

Alk. r. 0/o Molekula viszonyok

oldhatatlan 007
MgO 44'46 11027)

CaO 095 0-0170!

FeO 287 00399 11648 1000

MnO 0"37 0-0052)

COo 51-53 11711 1005

100-25

3, Magnezit Ujmoldováról.

A régebbi idbl származó lelet közelebbi elfordulási helyét
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— sajnos — rém tudtuk már megállapítani. Vaskos tejkvarc képezte

üregben ül apró, fehér kvarckristályokon fennve fordulnak el a

magnezitnek gömbös halmazai, ritkán egy-egy magányos kristálya.

Utóbbiak 1—2 mm nagyságúak, görbült lapokkal, homályos felü-

lettel. Egy meredek romboóder és a bázis lap építi fel ket. Ugyan-
ezen formájú kristályok tömött halmaza építi fel a 2 cnt átmért
is elér gömböket, amelyeknek felületén a görbült bázis lapok so-

rakoznak szorosan egymás mellé. Lapismétldések — vékony rosto-

zások alakjában — gyakoriak- A gömbökön fellép hasadási lapok

görbültek, rajtuk gyöngyházfény észlelhet. A magnezitgömbök fe-

lülete', a vastartalom mállása következtében világos rozsda-szín,

belsejük fehéres-színtelen. A gondosan válogatott anyag elemzése

a következ adatokat szolgáltatta:

dr°— 2‘998

Alk. r. °/o

oldhatatlan 139

MgO 45'2z

CaO 018
FeO 239
MnO ny

C02 50-52

9970

Az oldhatatlan részt levonva és a maradékot 100-ra átszámítva:

Alk. r. °/o Molek ula viszonyok

MgO 46,00 1,1407)

CaO 0,19 0,0033
J

0,0338

1

1,1778 1,008

FeO 2,43

C02 51,38 1,1678 1,000

100,00

Ezen ujmoldovai magnezit a bánáti kontakt-vidéken a magne-

zitnak els ismert elfordulása.

Budapest. A Magyar Nemzeti Muzeiun Ásvány- és slénytára.

1934. április hó.

# # #

Es wurden 3 Karbonáté analysiert: Ankerit von Hollópatak,

Magnesit von Ratkószuha, und Magnesit von Ujmoldova. Letzteres

ist dns ersto bekannte Mágnes i t-Vörkömmén aus dem Banater Kon-

takt gebiete.

Mineralogisch Raláontologiísche Abteilung des Magyar Nem-
zeti Múzeum.


