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ADATOK A MAGYARORSZÁGI KALKOPIR ITEK KRISTÁLY-
TANI ISMERETÉHEZ. 0 táblán, 9 rajzzal.)

Irta: Dr. Száva-Kovái ts né, Dr. Rcscli Katalin *

BETTRÁGE ZER KRISTALLOGRAPHISCHEN KENXTXIS DÉR
ENGAR ISCHEX KÚPFÉR KIESE.

Von Frau Száva-Kováts, K. Rések.**

Anyagom a Magyar Nemzeti Múzeum ásványgy iijtöményéi ) al

való. Hálás köszönetét mondok Dr. Zi mányi Károly igazgató

úrnak, hogy azt nekem vizsgálatra átengedni szíves volt.

Négy olyan lelhelyrl való kalkopiritet dolgoztam föl, ahon-

nan — tudtommal — még nincsen kristallográíiailag leírva, ezek:

lírád (TTunyad m.l. fíucsony, azeltt Búcsúm (Alsófehér m.), Sajn-

liáiza, régebbi néven Xadabula (Gömör m.), és Számolnk (Szepes un).

Brád.

Brádon, i 1 1. Hunyadkristyoron a kalkopirit andezitben lev,
aranytartalmú érctelérekben pirít, szfalerit és galenit társaságában
kvarcon, i 1 1. kvarcban fordul el. Anyagom a Valea Mari, Valeu
Arsului és a Ká.roly-telérhl való, 1895- és 1911-bl kelt gyjtemé-
nyekbl. Ezt az anyagot a helyszínen személyesen gyjtött kristá-

lyokkal egészítettem ki.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1926. évi március 3-i

szakiilésén.
* Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft

am 3. Marz 1926,
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A kristályok nagysága 2—6 nini között változik. Jellegzetesen

sárga színük van, szép fényesek és általában jól mérhetk. Leg-

többje ersen — egy és ugyanazon lap több irányban is — rostozott,

úgyhogy gyakran tapasztaltam rajtuk háromszög és tollas rosto-

zást. Összesen 26 kristályt mértem, ezek között természetesen sok

volt a megegyez forma. Mégis sikerült a mérési adatokból 7 szép

egyszer és 4 érdekes iker idealizált kópét megszerkesztenem.
A kristályok legtöbbje bisfcnoidális habitusé, amelyeken a

+ és — sfenoid majdnem egyensúlyban van kifejldve, míg más
példányokon határozottan a 4- uralkodik, ismét másokon a — tel-

jesen hiányzik.

^Biztosan megállapítani a következ formákat lehetett: p (111)

,

p‘(lll), z(201 ), e(101), h (302), g(203), y(907), x(704), t(221), m(110),
c(001), és az alábbi kombinációkat rajzoltam meg:
pz, pp‘z, pp‘ze, pp‘zem, (1. rajz.) pp‘tt‘zh, pp*z ygc (2. rajz),

pp‘z x^P (3. rajz)

Az egyes lapokat a következkben jellemezhetem:

p(lll): (111) — (111), vagy fpOl) — (111) él szerint gyakran

mindkét él szerint ersen rostozott.

p‘(113): rendesen sima, fényes.

z (201): fényes, mindig jól mérhet lap, többé-kevésbbé vízszintesen

rostozott.

e'(101) : pp‘ze kombináeiól:an nagyon gyakori Ha azonban a prizma-

zónában több más lap is van, akkor rendesen hiányzik. Kes-

keny, fényes lap, (111) szerint finoman rostozott.

1 1 (302) : legtöbbször széles lap, de homályos és elmosódott reflexe-

ket ad.

g(203): keskenyebb, rostozott, de különben mint (302).

(p (907) : elfordulását Mauritz Béla professzor úr a kapniki, és

Franzenau A. a kisalrnási kalkopiriten is említi-* Itt

fényes, jól mérhet lap.

X .(704) : Ritka. Csak egy fényes esik a prizrnazónában.

t (223 ) : Ritka és nehezen mérhet, mert az (111) éllel párhuzamos

rostozás következtében legömöbölyödöt.t, de a (221) lap e

zónában már élesebb reflexet ad. (221) fényes, de kisebb lap.

in (11 0) : Nagyon ritka, mindössze háromszor találtam meg, mindig
csak egyszerbb pp‘ze kombinációban vízszintesen rostozott,

gyenge fény csík alakjában.

<•(001): A legritkább Csak kétszer találtam meg: egy különben

bizonytalanul identifikálható töredéken és egy lapokban

dús kombinációiban, mint jól reflektáló, fényes lapot.

Ikerkristályok elég gyakoriak, mint kiegészít, i 11. átntt ikrek,

amikor is rendesen egy nagy + sfenoid lapból kiáll a — egyén. Iker-

tengely az (110) prizmalap normálisa. Néha egyensúlyban vannak

* Z. f. Kr. XXXX.—589.



336 Száva -Kovátsné, Resch Katalin

kifejldve* (4. rajz). Érdekesebb iker ezeknél, araikor (113) az iker-

lap. A negatív alaphelyzet egyén be van ékelve a pozitív iker-

helyzet egyénbe** (5. rajz).

Végül csatolom a mért középértekek és a számított szögértékek

táblázatos kimutatását

:

Mérési Számítolt Mérési Számított

középérlék érték középérték érték

(001) : (203) = 33°24' ... 33° 18' (201) (111) = 39010' ... 39 5V2-"

: (023) = 33020' ... 33" 18' (lTl) = 39°6' 395V2'

: (111) = 54"25' ... 54°20 /

(111) = 104"25' ... 104 23'

(203) : (907) = 18“22' ... 18"26' (021) = 78° 10' ... 78" 10'

: (111) = 36"30' ... 360261/2' (20Í) = 53"47' ... 53050'

(101) : (OH) = 59032' ... 59"30' (110)= 50"58' ... 50°55'

: (201) - 18°35' ... 18°31' (111) (021) = 30°6' 39°5i/2'

: (Dl) = 35°7' ... 35°3' (lTl) = 70°9' ... 70°7i/2'

(907) : (201) = 1
1°25' ... 11°22' (1 1 T) = 71°21' ... 71°20'

: (Hl) = 35°54' ... 35°41' (Ti 1) = 108°41' ... 108°41'

: (302) = 4° 10' ... 4° 121/2
'

(021) = 104°28' ... 104°23'

(302) ; (111) = 36°30' ... 36°37i/2' (032) = 36°32' 36°37i/2,

: (201) = 7° 14' ... 7° 10' (111) = 37°2' ... 37°20'

: (704) = 4°—' ...
3°58i/4' (Ti i) (201) = 39°3' ...

39°5i/2'

(704): (201) = 3° 10' ... 3° 12' (221) (111)= 1
5°50' .. 15°55i/2'

: (021) = 76°48' ... 7G°52' (224) = 39°41' ... 39°39'

(110) (20 f) = 50°56' ... 50°55'

(111)= 35°44' ... 35°44'

(lTO) = 90°2' ... 90°-'

Mérési adataim és számításaim össze hasonlítására, ill. ellen

rzésére a következ munkákat használtam föl : T o> b 0 r f f y : Dér
Kupferkies von Pulacayo. — Dana: Descriptive Mineralogy. -

Franzena.il A.: A hunyadinegyei Kisi-Almás néhány ásványa
kristálytani tekintetben. — C. H intze: Handbueh dér Mineralogie.

Maur'itz B.: Beitráge zr kristallographisehen Kenntnis dér

ungarischen Kupferkiese. (Z. f. Ivr. XL. 588—596.)

Bucsony

Bucsonyi anyagom a Szt. Dávid bányából származó 189S—99-

bl és 1908-ból vialó gyjtés. Kvarcon, fekete, tetraéderes szfalerittal

és galenittal képzdött. Mindössze 4 szabad, 4—8 mm nagyságú
kristály állott rendelkezésemre.

A kristályoknak szép, fényes, de anyira rostozoitak a lapjai,

hogy az élek majdnem teljesen legömbölyödtek és átlag 12—20°-os

* Ezekhez hasonlót közöl Goldschmidt Kapuikról S a de-
li eck és H intze nyomán.

** Teljesen hasonló ikreket ír le Sadebeck Ramberjr bei

Dadenból. Hintze, 929. old. Goldschmidt 56. ábra.
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réflexsorok középért ékével kellett számolnom. Inkább a kombinációk
pici, fényes (001), (101) és (203) lapjai adtak élesebb reflexeket, úgy-

hogy azért a. zónák egyes lapjai reflexe közötti határ mégis meg-
állapítható és a lap maga identifikálható volt.

A bucsonyi kalkcpirit e néhány példánya lapokban nem gaz-

dag, de szép alkatú kristály, rajtuk a következ formákat sikerült

megállapítanom:
p(lll). z(201), e(101), m(110), §(203), h(302), c(001)

az alábbi kombinációkban: zcpm, zgp, zhegcpm (G. rajz).

Uralkodó forma a (201) II. r. piramis, amelynek meredekségét

az (101, (203), ill. (302), (101) (203) és (001) lap tompítja. A (201)

(111) és (201) — (101) éleivel párhuzamosan ersen rostozott.

A -j- sfenoid az egyik kristályon szinte furcsán keskeny lap,

a többin elég nagy és aiz (110) éllel párhuzamosan ersen rostozott.

A (302) a prizmazóna reflexsorában élesebb, szép reflexxel

jelentkezik; maga a lap csak keskeny csík.

Ezen lelhely kristályaira vonatkozó mérések és számítások

táblázatos kimutatása a következ:

Mérési középérték Számított érték Mérési középérték Számrtott érték

(001) (203) = 33° 12' ... 33°18 1 /2' (302) (201) = 7° 14' ... 7° 10'

(111) = 54° 18' ... 54°20' (111) = 36°40' ... 36°37i/2'

(203) (101) = 1
1°15' ... 1

1°16' (201) (201) = 43°54' ... 53°50'

(111) = 36°28' ... 36°—' (Hl) 39°6' 39°5V2'

(023) = 45°34' ... 45°41

'

(110) - 50°50' ... 50°50'

(201) = 29°3o' ... 29°47' (021) = 78°5' ... 78°41'

(101) (302) 1
1°19'

... 1
1°20' (111) (101) = 35°4' 35°33A'

(111) = 35°4' . 35°33/4' (021) = 38°58' ... 39°5i/2'

(201) = 18°20' ... 18°31' (110) (Hl) = 35°30' ... 35°40'

(011) = 59°22' ... 59°30' (021) = 50°45' ... 50°55'

Sajóháza.

Sajóházai (nadakulai) kalkopiritem 1006-i gyjtésbl, az ottani

Berncirdi bánya VI. szintjébl való,

A kristályok szideritbe félig be vannak nve. Néhány nagyobb,
2—1 mm-es jobb példányt, ill. kristálytöredéket sikerült leválasz-

tanom és megmérnem. 3 drb. körülbelül 2 mm-es szabad kristály

rossz megtartású. Lapjaik barnás oxidációs réteggel vannak be-

vonva és végtelenül halvány, elmosódott reflexeket adnak. A na-
gyobb, lefejtett kristályok lapjai szép fényesek, de ersen rostozot-

tak. Az átlag 15—18"-ois reflexsorokban egyes élesebb reflexek váltak

ki. így részint számított középértékekkel dolgoztam, részint pedig

az élesebb reflexek segítségével sikerült a II. r. prizmazónában,
továbbá a (201) — (111 ) zónában az egyes lapokat egészen pontosan
megállapítani.

A sajóházai kalkopiritre vonatkozó vizsgálataim eredménye a

következ:
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Megállapított formák:

z(201), e(101), p(lll). s(513), mOlO)
Lerajzolt kombi nációk: ep, zeps, zspm * (7. rajz), zpm zem

(8. rajz),

z(201) és e(l 03 ) rendesén jól fejlett, nagy, fényes lapok, hori-
zontális rostozással. k szabják meg a kristály tompa, vagy mere-
dekei)!) habitusát. Az elbbi két lelhellyel szem bein all. r. prizma-
zóna itt csak két lappal van képviselve.

Az (!!!) alárendelt jelentség, némely kristályon hiányzik is.

Ha megvan, akkor (513) -nak megfelelen rostos, homályos fény lap.

Az (110) horizontálisan rost,ozott, de e'lég jól mérhet lap.

(513) e lelhelyen elég gyakori, keskeny, fényes csíkokban
jelentkez forma.

A mért és számított szögértékek táblázatos kimutatása a

következ:

Mért középérték Számított érték Mért középérték Számított érték

(011) = 59°28' 59°30V2' (201) (021) 78°8' ... 78° ír

(201) 1
8°30' 18°31' (111) (021) 39°5' ... 39°5V2

(OH) - 59°28' ... 59o
30V2' (111) 108°42' ... 108°40'

(110) 60° 15' 60° 15' (513) 28°21' ... 28°26 1
/4

(513) 17°10' ...
17°2i/2' (110) 35°40' ... 35°40'

(111) = 35°r ..
35°3' (OH) 35°2' ... 35°3'

(021) 78° 10' 78°1 1

'

(HO) (021) 50°57' ... 50°55'

(110) 50°52' ... 50°55' (OH) 60° 15' ... 60° 15'

(Hl) = 39°6' ...
39°5i/2' (513) (201) 10°36' 10°39V4

(201) = 53°52' ... 53°50'

(513) = 10°36' ... 10°39i/2

Szóm,obi ok.

Szomolncki anyagom hohkovitz lig. gyjteményébl való, régi

elfordu Iá s:ú kristályok.

Teti edrittel kvarcon 1—2 szabálytalan, barnás-ibolyásan oxi

dált kristálydruizia és elég nagy mennyiség, ugyancsak oxidált —
kvarc-tetraedrit,

kalkopirit-törmelék az az anyag, amelybl 12 drb.

1 ó(—3 mm nagyságú, jobb kristályt kiválasztottam és megmértem.
Használható adatokat azonban csak 7-bl kaptam. Ezekbl sikerült

megállapítanom, hogy a szomolnoki kalkopirit alapformája a (201)

M. r. piramis. Ezzel kombinálódnak:

e(l01), p(lll), p'(lll). y(3 1 3), s(513), c(001), Z(704), *(605), f(705), g(203). q (647),

m(110)

Lerajzolt: kombinációik: zéps, zecpphn, z/ecpp‘y, z^egcpqy
(0. rajz).

zops- és zspm-hoz hasonló kombinációk képét közli G o 1 d-

s c h in i d t (72. ábra) Ranvberg bei Dadenbl S a d e b e c k, H i n t z e.

Dana nyomán.
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Tafel XIX, tábla.

Adatok a magyarországi kalkopiritek kristály-
SZÁVA-KOVATSNÉ, tani ismeretéhez.
IíESCH KATALIN: Beitráge zr kristallograplúsclien Keimtn is dér

ujngarischen Kupferkiese.
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e(lül): finoman rostozott, fényes lap.

1 >( 1 11) : ersebben rostozott, tompafényü lap.

p‘(lll): fényes, síma.

y (313) : Sad ebe ok rambergi kristályokon is megtalálta. 1

s(513): Sadebeck szintén ismertette. Mindkét forma a számol

-

noki kristályokon csak igen keskeny, de jó reflexeket adó
lapocskák alakjában jelentkezik.

X(704),
2 r (605), e (705), g(203), c(001): a II. r. piramis zónájában

jól mévbet reflexeket adó, elég fényes lapok.

q(647): az (111)-, (001)- és (407) -hez mérve, meglep po-nto Sággal
igazolta jelenlétét.

(110): ritka elfordulásit, (111) szerint ersen rostozott lap.

Mellékelem a. szögértékek táblázatos összefoglalását

:

Mérési kczépér té^ek Számított értékek Mérési középérlék Számított értékek

(OOP (705) 54°19' 54°3i/2' (201) (207) 53°59' ... 53°50'

(101) 44=4P 44°34>/2' (110) 50°50' .. 50°55’

(313) = 46°4' ... 46°5' (110) 50°52' ... 50°55'

(203) 33° 15' .. 33° 18' (111) 39°5' ... 39°5> 2

(647) = 45°47' ... 45°50' (111) 39°5' ... 30°5V2'

(203) (101) = 1 1°19' .. 1 1°16' (513) 10°20' ... 10o39V4'

(065) = 57° 15' . 57°30' (021) 78°1 1'
... 78°1 1'

(023) = 45°40' .. 45°a2' (111) (021) = 39°6' ... 39°5V4'

(101) (704) 15°18' - 1 5[ 1

9'
(074) 37°47' ... 37°52'

(111) = 35°2' 35°3' (011) 35°2' 35°3'

(313) i3°ir .. 13°10' (OH) 89° 16' - 89°18V4'

(605) 5° 19' .. 5° 13' (Hl) 1 08°38' ... 108°40'

(011) = 59°30' .. 59°30' (Hl) (201) 39°5' ... 39°5V2'

(201) 18°30' . 18°3l' (705) 36° 18' ...
36°9i/2'

(G05) (704) 10°H' .. .
10°6' (011) 89° 15' ... 89° 1 8i/4'

(065) = 65° 10' .. 65°20' (no) (201) = 50°52' 50°55'

(705) (201) 9° 12' .. 9°2' (313) (133) 37°20' ... 37°35 /

(111) 36° 15 .. . 36
09' (513) (111) = 28°20' ... 28°26 1

/4
/

(704) (201) 3°10/
.. 3°12- (513) 1 18°4' ... 1 1

8°
1

8

1
2

'

(111) 37°54' .. 37°52' (647) (467) 15°35' ... 15°40'

(111) 1 2°22- ... 12°23'

1
a. d. Geol. Ges. 1868. XX.— 614.

2
x (704), s (705) formákat Mauritz Béla professzor úr a kap-

niki, r(605)-t pedig a botesi kalkopirit leírásánál is említi. Ez utóbbi

formát különben még' Franzenau A. is ismertette Kis Almásról,

Sonheu r pedig Burghodinghausenról. (Z. f. Kr. XXVII.— 95 és

XX—545.)
* # #

Mein Matériái stammt mis dóin Ung. National-Musenm von

den Fundorten: lírád, Bucsony, Sajóháza und Szomolrtok.

In lírád komuit dér Kupferkies im Andesit, in fortlaufenden

Adem in Gesellschaft von Pyrit, Sphalerit, Galeri it und Gold vor.

Die Kristalle waren zienilieb gnt messbare Uleine Exemplare von
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2—6 mm. Dió herrschende Fönn ist das Bisfenoid, un welchem das
-(- und — Sfenoid im Gleichgewicht entwickelt ist. An den Kombi-
nationen konnte ieh auf Grund von Winkelmessungen folgefnde Fi-
men mit Be timmtheit feststellen: pdll), pdll), z(201), e(101),

h(302), g(203), p(907), x(704), 1(221), m(110), c(001). Die ziemlich

háufig vorkomménden Zwillinge Iliiden sich nach (111), oder cs ist

die Zwillingsac'hse die/ Normálé von m(110).

In Bucsony kom inén gewöhnlieh derbe Messen von Kupferkies

mit Pyrit, Sfalerit und Galenit vermengt auf Quarz var. Mir stan

den im ganzen Kristalle zr Verfiigung, an denen ieh die hier

folgenden 7 Formen konstantieren konnte: pdll), z(201), e(101),

m(110), g(203), h(3(J2), c(001). Vorherrsc-hend ist z(201).

Meine Kristnlle von Sajóháza sessen auf Siderit ilire Fláehen
waren sohr gestreift, hátién cinen braunen Überzug und waren
demzufolige ehwer messíbar. Sie sind von den folgenden Formen:
z(201), e(101), pdll), s(533), ni (110) begrenzt.

Von Szomolnok békám ieh cinige braunlich-violett oxidierte

Kristalldriisen, die mit Tetraedrit auf Quarz sassen. Nur 7 Kristnlle

gaben brauehbare Reflexe, auf Grund derei- ieh naebsteliende For-

fen bestimmen konnte: ©(101), pdll), y (31 3), s(513).

ANGLEZIT, CFRUSSZIT ÉS WULFENIT J MAGYAR-
ORSZÁG I ELFORDULÁSAI

.

Irta: Tokody László dr.

NEUES VOBKOMMEN DES ANGLESITS, CERUSSTTS, UND
WULFENITS IN UNGARN.

Von L. Tokody.

Az alábbiakban az anglezit, cerusszit és wulfenit új magyar-
országi elfordulásait ismertetem.

Anglezit Soborsin melll.

Sborsin-tói (Arad m) DNy-ra a Locu Papi nev helyen gale-

nit után kutattak. A kristályos mészkben kisebb galenit-elfordu
Iásokat találtak is, azonban nagyobb méret, fejtésre alkalmas
galenit-tömeg feltárása nem sikerült-

A galeniten ült néhány anglezitkristály is, ezeket részletesen

megvizsgáltam. A kristályokat Dr. Koch Sándor egyetemi magán-
tanár úr volt szíves vizsgálatra átengedni, fogadja értük e helyen
is kifejezett köszönetemet.

A tanulmányozott anglezitkristályok színtelenek illetve fehé-

res színek, átlátszók illetve áttetszk; üvegfények. Közelebbi vizs

gálatra két kristály szolgált, melyek egyikének legnagyobb mérete
1,5 mm, másiknak pedig 0,75 mm volt.


