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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.
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A megfigyelt formák a következk:
c(001) d(102)

R (10.9.0) o(üll)

m(110) z(lll)

y(122)

E formák meghatározása az alábbi szögértékek alapján tör-

tént:

mért számított 1

c o = (001) <011) 52° 13" 52°12/18//

d (102) = 39 21 39 24 24

z = (Hl) 64 47 64 24 30

o z = (011) (Hl) = 45 12 45 1 1
—

y = (122) = 26 41 26 42 12

d 0 = (102) (OH) 61 38 61 43 42

m (110) = 60 13 60 03 30

v = (122) = 44 55 44 54 —
d = (102) - 101 11 101 12 06

m z = (110) (Hl) 25 19 25 35 30

y = (122) = 37 45 37 51 54

m = (110) = 76 18 76 16 36

m = (110) = 103 51 103 43 24

R = (10-90)== 2 41 2 53 39

z y = (Dl) (122) = 18 16 18 28 18

z = (Hl) = 89 59 90 22 —
A vizsgált kristályokon mint uralkodó forma fejldött ki az

m(110). Lapjai simák vagy függlegesen igen finoman rostozottak;

reflexük kitn. Az R (10.9.0) egy kristályon szerepelt. Ezt a formát

elí zör S e 1 1 a figyelte meg a szardíniái angleziten. 2 A soborsini

angleziten egyetlen keskeny, sima, jó reflexéi lappal volt megálla-

pítható. Mert és számított szögértékei kielégíten egyeznek'; d 0°

12' 39". Az Rí 10.9.0) alakot a soborsini anglezit biztosan megálla-

pított formái közé sorolhatjuk s vele a magyarországi anglezitek

formasorozata új alakkal bvült
A c(001) mindkét kristályon fellépett. Lapjai keskenyek,

homályosak, gyenge reflexünk.

Nagy lapokkal volt megfigyelhet az o(011). Lapjai általában

sírnák, néha azonban finom rostozcttság illetve lépcss emelkedések
észlelhetk rajtuk az (o:c—011:003) és (o:y=011 :122) élek irányában.

A d (102) forma középnagyságú lapjai sírnák s többnyire kitn,
de legalább is jó reflexeket adtak.

A bipiramisok sorából két alakot: z(lll) és y (122) sikerült meg-
állapítani. A z(lll) mindig kicsiny, síma, jó reflexéi lapokkal lépett

fel. Az y (122) nagy lapokat alkotott. Ezek felülete változó minség
és pedig vagy séma vagy érdes s ekkor homályos. A felületi kifej-

ldésnek megfelelen vagy egységes vagy ismétld.

1 C Hintze: Handbueli d. Mineralogie. I. tíd. III. Abt. II.

Halfte. Berlin u. Leipzig, 1930. p. 3965.
2 Q. Se 11a: Déllé forme cristalline deli

1

Angiesite de Sardigna.
Acc. Lincei. (3). 3. 1879. p. 150. - Ref. Zeitschr. f. Erist. 1880, í, p, 400,
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Mindkét kristály ugyanazt a típust mutatja (54. ábra). És pedig

Láng beosztása és Niggli újabb típus-meghatározása sze'rint: a c-

tengely szerint megnyúlt, uralkodó m(110)-val, vagy Lacroix meg-
különböztetése alapján: függleges tengely szerint megnyúlt
típusú. 3

A soborsini anglezit-elfordulás a magyarországi elfordulá-

sok sorában ismeretlen volt és általa a magyarországi biztos el-
jövetelek száma kilencre emelkedett Eddig ugyanis biztosan a

következ lelhelyekrl ismeretes Hazánkból anglezit. Láng Piláról

írt le anglezit kristályokat.

4

Krenner Vask, Dognác-ka, Felsbánya
(Levesbánya), Borsaiulnya anglezit kristályait vizsgálta és meger-
sítette Láng pilai kristályokon végzett megfigyeléseit. 1 Franzenau

Fig. 54. ábra.

Fels-Vissó anglezitjót tanulmányozta.'' Schmidt Pelsc-Ardó ás-

ványait ismertetve, az ott elforduló anglezit kristálytani saját-

ságait közölte .

7 Tokody Ó-Radna anglezit kristályairól szolgáltatott

adatokat.' Eme elfordulásokon kívül még említi az irodalom Új
Sinka, j-Moldva, Rézbánya és Zsarnovica lelhelyeket. I j-Sinkát

3 C. Hintze: Handbuch d. Mineralogie. T. Bd. III Abt. II.

Hálfte. Berlin u. Leipzig, 4930. p. 3967—3968.
1 V. v. Láng: Versnek einer Monographie des Bleivitriols. Sitzb.

d. Ak. Wien, 1859. 56. p. 272., 291.
5 Krenner J. S.: Magyarhoni anglesitek. Értekezések a termé-

szettudományok körébl. 3877. 8. köt. 8. sz, p. 1—34.
6 Franzenau A.: A fels-vissói anglesit. A magy. tud. akad.

értesítje. 1879 13. p. 12. és Természetrajzi füzetek 1884. 8. p. 77—81. és
1). 119—123.

7 Schmidt S.: Pelsc-Ardó ásványairól. Természetrajzi füzetek.
1884. 8. p. 84—92.

8 T o k o d y L.: Néhány újabb hazai ásványelfordulásról
Neuere Vorkommen einiger ungarisehen Mineralien. Földtani Közlöny.
1932. 62. p. 187. és p. 189—190.
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illetleg már Krenner utalt arra. hogy ott cerusszit fordul el” s

azt Tokod)/ vizsgálatai megersítették 10 Új-Moldovát Zepharovich
említi, 11 de Krenner szerint „alkalmasint tévedés*

4

.

12 Rézbánya ásvá-

nyai között Peters közlése szerint nyomokban anglezit is elfordult.'

Zsarnovica, melyet Zeph<irovich 14 ZipseP 3 nyomán vett fel a magyar-
országi anglezit-elfordulások sorába, Pila-val azonos. A fen-

tebbiek szerint tehát e négy elfordulás közül j-Sinka, Uj-Moldova
és Zsarnovica téves s így törlend, Rézbánya pedig megersítésre
szorul.

Cernsszit Almásbányáról.

Az aradmegyei Alrnásbá n yn a cernsszit nak új magyarországi
elfordulása. Az ott talált cernsszit kísér ásványai: kevés kvarc,
galenit, ohrizokolla és néhány hematit-pikkely.

Az almásbányai cernsszit k ristályok világos barna színek,
áttetszk, gyémántfények. Legnagyobb méretük 1 mm.

Ivét kristályon az alábbi 7 formát állapítottam meg:

b(010) 1(021)

m(llO) k(011)

r (130) x(012)

p(lll)

megfigyelt kombinációk

:

1. kristály b m i k x p
2. kristály b r i k x p

A brachitengely övébe tartozó lapok kivétel nélkül ersen ros-

tozottak az említett tengely irányában. A b(010) keskeny csíkalakú

lapokkal fejldött ki. Az i (021), k (011) , x(012) lapjai változó méret-

ben alakultak ki; hol egyikük, hol másikuk ért el nagyobb fejlett-

séget a különböz negyedekben, de mindkét kristályon teljes lap-

számmal voltlak felismerhetk.
Az m(110), a cerusszitnak ez az oly gyakori formája, csak az

els kristályon szerepelt egyetlen keskeny lappal. Egy másik

lappal ugyané kristály egyik ikeregyénén volt megfigyelhet

hasonlóképpen keskeny, osíkalakú lappal. A második kristályon

9 Krenner J. S.: 1. c. p. 34.
10 Tokody L. : Magyarországi cerusszitek kristálytani monográ-

fiája. Math. és térni, tudományi Közlemények. 1926. 25. 4. sz. p. 31—32.
Erist. Monographie dér uiig. Cerussite. Zeitschr. í. Ivrist. 1926. 63

p. 441—442.
11 V. v. Zepharovich: Min. Lexikon. Wien, 1873. II. p. 15.
12 Krenner J. S.: 1. c. p. 4.
13

ív. Peters: Geol. u. min. Studien aus d. südöstl. Ungarn ins-

besondere aus dér Umgegend von Rézbánya. Sitzb. d. Ak. Wien, 1861.

dl. 2. p. 172.
14 V. v. Zepharovich: Min. Lexikon. Wien, 1859. 1. p. 16.
15 C. A. Zipser: Versucli einer topogr.-min. Handb, von Ungarn,

Oedenbm'g, 1817.
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az 111 (11 0) nem lépett fel, helyette egyetlen keskeny, jól tükröz
lapocskáival az i*(l 30) jelent meg.

Mindkét kristály legtökéletesebb lapjai a p(lll) alakhoz
tartoznak.

A vizsgált kristályok a cerusszit ertengely szerint megnyúlt
típusát követik. Részben idealizált rajzukat az 55. ábra tünteti fel.

Mindkét kristály mii 10) szerint alakult jáxtapoziciós iker. Az
ikerállásban lev kristályok ugyanazt a kombinációt mutatják,

mint a fegyén, de kisebbek annál. Az ikerhelyzetben lev egyének
egymással párhuzamos állásban ismétldnek is, st rajtuk — mint
fiatalabb „sarj“-képzcdmények10 — ismét m(110) szerint képzdött
ikerkristálykák léptek tel s így hármas juxtapoziciós ikreket

kapunk.

A formák és az ikertörvény megállapítására az alábbi szög-

értékek szolgáltak:

mért számított

b : i = (010) : (021) = 34°38' 34°39'58''

: k -
: (011) = 54 18 54 07 59

: x = : (0 1 2) = 70 1 1 70 07 30

m: p = (110) : (111) = 35 52 35 45 48

r : i = (130) : (021) = 43 40 43 48 —
: p -

: (111) = 45 19 45 19 56

p : b = (Hl) : (010) = 65 03 65 00 16

: k = : (011) = 44 03 43 50 50

: p — : (lTl) = 49 56 49 59 28

: p = : (111) = 71 34 71 31 36

16 V. Goldschmidt: Zr Theorie und Discuission dér Viel-
linge. Neues Jahrb. f. Min. Beil, Bd. 15 . 1902, p. 566. és p. 574—576,
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ikerszögek:

m : m 54°43' 54°28'25'

k : k = 35 49 35 31 44

P : k = 43 08 43 50 50

P : i 3 36 3 33 38

A tanulmányozóit kristályokat a Magyar Nemzeti Múzeum
ásványtára rzi, azokat vizsgálatra dr. Zsjivny Viktor •múzeumi
igazgató úr volt szíves átengedni, amiért neki e helyen is hálás

köszönetemet fejezem ki.

Wulfen i t Uj-Sinkáról.

Új -Sinka (bogaras vm.) ásványai közül eddig a wulfetnit nem
volt biztosan ismeretes. Az irodalomban egyedül T ó t h említi,’

7

hogy új-sinkai wulfenitet látott a szeljen i Bruckenthaler-gyüjte-
ményben, közelebbi adatokat azonban nem közölt.

Az általam tanulmányozott új-sinkai wulfenit cerusszit társa-

ágában fordul 1 el. Mindkét ásvány johnstonit és galenit begyén
ült. A cerusszit kristályokat részben malaehit kérgezte be, melybl
kevés a wulfenitre is tapadt. A eerusszit a (1 00), b(010), m(110), í (130),

i (021), k (öli) , x(012), p(lll) formákat mutató, az a-tengely irányában
megnyúlt, b(010) szerint táblás kristályokat alkot-18

Közelebbi vizsgálatra a wulfenitnek egyetlen, 0.25 mm nagy-
ságú kristálya szolgált. A kristály narancssárga szín, zsírfény,
át nem látszó. Mindössze egyetlen forma volt rajta megállapítható:
p(lll), s ez 7 töredékes lappal fejldött ki. A kristálylapok érdes

felületek, reflexeik igen gyengék, s így szögértékeik nagyon inga-

dozók. A forma megállapítása az alábbi szögértékek alapján történt:

mért számított 111

p : p (111) : (111) = 80°28/ 80°22'15”

: p : (1 lT) = 99°58' 99°37'45"

A wu lfenitk ristály átengedéséért Dr. Z i m á n y i Kii r ol y
nemz. múzeumi igazgató úrnak hálás köszönetemet e helyen is ki

fejezni kedves kötelességem.

(A budapesti kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem ásvány-
kzettani intézetében készült dolgozat.)

17 Tótb M.: Magyarországi ásványai. Budapest, 1882. p. 507. —
líoch A (Erdély ásványainak kritikai átnézete. Kolozsvár, 1885.

l). 180.) felsorolja j-Sinkát a magyarországi wulfenit-elöfordulások
között s Tóth adataira utal, de megjegyzi: „ezt nem láttam."

18 Tokody L.: Magyarországi cerusszitek kristálytani monográ-
fiája. Matti, és term. tudományi Közlemények, 192(1 35. köt. 4. sz.

p. 31—32. — Krist. Monograpliie dér ung. Cerussité. Zeitschr. f. Krist.

1926. 63 . p. 441—442.
19 C. Hintáé: Handbuch d. Mineralogie. 1. Bd. III. Abt. II.

Halfte; Berlin—Leipzig, 1930. p. 4038.
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In den folgenden Zeilen sollen hesohrieben werdén Anglesit-,

Cerussit- und Wulfenit-Kristalle, dérén Fundorte in Ungarn bislier

unbekannt ivarén.

Anglesit von Soborsin.

Bei Locu Popi neben Soborsin (Kom. Arad) kommt in dem
kristallinen Kalkstein Anglesit in dér Begleitung von Bleiglanz vor.

I)ie Anglesitkristalle sind 0.7—1.5 mm gross, farblos oder weisslich,

dementsprecheind durchsichtig oder durohseheinend, glasglanzend-

Die von mir untersnehten Kristalle liietcn die folgenden Formen dar:

c(001) R(10‘9‘0) mUJO) d (102) o(011) z(lll) y (122)

Die bezüglielien Winlkelwerte wurden in dem ungariseben Text
angeführt, (Seite 342.). Die vorherrsche nde Form dieser Kristalle út
m (110) mit glatten oder vertikal i'ein gerieften Fláchen. R(10'9’0)

ist überhaupt eine neue Form fii r die ungariseben Anglesite, diese

Form wurde nur einmal mit einer kleinen Flaohe beob icbtet und
sieher lestgestellt. Die Form c (001 ) ist untergeordnet. o(011) besitzt

grossé, glatte oder fein gestreifte Flaehen. Die Formen d(102) und
z(lll) treten mit mittelgroissen bzw. kleinen Fiaeben auf. y(122)

bildet grosse, glatte und glarizende, oder raucbe und matté Flaehen.

Die Kristalle gebören zu dem nach dér c-Achse verlangerten Typus
mit vorberrsebender Form m(110). (Fig. 54)

Cerussit von Almósbányu.

Die úerussitkristelle von Almásbánya (Kom. Arad) sind hell-

braun, durebsebéinend und diamantglanzend; ilirc Grösse betrágt
1 mm. Die beobachteten Formen sind:

b(010) m(110) r (1 30) i(021) k(011) x(012) p(lll)

Die Winkehverte sind in dem unvarisöhen Text angei'tiibrt (Seite

345—346.).

Die Flaehen dér [l(!ül Zene sind parallel dér cr-Acbse sebr

stark gerieft. Die Formen m(110) und r(130) besitzen untergeordnete

Flacben. Die Fenn p(lll) tr itt mit am besten ausgebildeten Fia-

eben auf. Die untersnehten Kristalle gebören zu dem nach dér

n-Achse verlangerten Typus des Cerussits (Fig. 55.). Die sámt-
liehen Kristalle sind Zwillinge bzw. Drillinge nach m(110).

Wulfenit von Üj-Sinku.

Dér Wulfenit von Uj-Sinka (Kom. Fogaras) kommt mit Cerus-

sit vor. Die beiden Mineralien sitzen auf cinem Gemenge von

Jobnstonit und Galenit und sind tnehr oder wetiiger mit Malaohit

bedeekt. — Dér untérsucbte Wulfenitkristall ist orangengelb, fett-

glánzend, undurobsichtig und besitzt eine Grösse von 0.25 mm.
Daran wurde nur die Form p(lll) beobaebtet.

(Aus dem Mmeraloigisch-petrographischen Institut dér Pázmány
Péter Universitiit zu Budapest.)


