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A SÁTOROSI ANDEZIT-BÁNYA HIDROTERMÁLIS ÁSVÁNYAI.

Irta : Dr. Erdélyi János.

A Sálorosi állami kfejt kzetével Scholtz Margit foglalko-

zott (1). A kfejt a Karancs lakkoliljának egyik nyúlványét tárja fel So-

moskújfalu és Ragyolc között és semmi vonatkozásban sincs a Sátoros-

hegy andezitjével. E nyúlvány oligocén-korú üledékeken (apoka-homokkn)

tört át. Ez üledékes kzeteken sokhelyütt észlelhetk kontakt-metamorf el-

változások. Mélyebb rétegekbl a láva csillámpala zárványokat és kontakt-

hatás következtében átkristályosodolt homokk zárványokat hozott magá-

val. A kzet anyaga Scholtz szerint gránátos amfibol-andezil. Úgy lát-

szik, hogy a kzet megszilárdulása után meglehets élénk vulkáni ulóm-

ködés lépett fel, mely a már megszilárdult kzet repedéseiben hidrotermá-

lis ásványokat hozott létre. Ezek közül régebben ismeretes a chabazit,

melynek kémiai összetételét Vendl Aladár határozta meg (2).

Az innen újabban elkerült ásványokra Koch Sándor egyetemi

tanár úr hívta fel figyelmemet s az általa gyjtött bséges anyagot a Ma-

gyar Nemzeti Múzeum ásvány-kzettárának ajándékozta. Ezt az anyagot

a kbánya vezetségének elzékenysége folytán több ízben végzett gyüj-
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léseim során alkalmam volt kiegészíteni. Mindkettjüknek ez úton is szinte

köszönetemet fejezem ki.

A hidrotermális ásványokat fkép az andezit szegélyén, a homokk
közvetlen szomszédságában találjuk, amibl arra következtethetünk, hogy

létrejöttüknél a kontakt hatásoknak jelents szerepük volt. A legszebb da-

rabok a bánya déli és délnyugati oldaláról kerültek el. Az ércek közül

elfordul a pirít és a magnetit

;

a zeolitok közül az ismert chabazit-en kí-

vül dezmin, heulandit. episztilbit, laumontit. apofillit utáni pszeudomorfózák

s egy közelebbrl meg nem határozható zeolitszerü ásvány került el. A
karbonátok közül megtaláljuk a kalcit- ot, aragonit-e t, és a dolomit-o\. Eze-

ken kívül fenntt apró vízliszta feuarc-kristályok is találhatók.

Az ércek közül a magnetit-b\ mindössze egy darab került el, kb.

1 cm 3 méret érckiválás alakjában. Az ásvány ércmikroszkópi vizsgálatát

Sztrókay Kálmán egyet. m. tanár úr volt szives elkészíteni, amiért

ezúton is köszönetét mondok. Vizsgálatának eredménye a következ:

„A vizsgált érczárvány feketés-szürke szín, kissé repedezett megtar-

tású. Bizonyosnak látszik, hogy az anyakzelbe beolvasztott kvarcos-kar-

bonálos konkréció kontaktusán keletkezett.

Érc' csiszolatban kb. 1 cm 2 terület, négyzetes körvonalú zárvány: fe-

lerészben a kvarcos-konkrécióba, másik fele pedig az anyakzetbe ágya-

zódik. Mikroszkóp alatt fehéres-szürke reflexiós színe gyengén ibolyás-

barna árnyalatú. Teljesen izotróp. E jelenségek alapján magnetitnek bizo-

nyul. Etetéssel azonban sem növekedési szerkezet, sem szételegyedési képlet

nem figyelhet meg. Az életett felszín egyenetlenségeibl csupán arra lehet

következtetni, hogy az anyag nem teljesen homogén összetétel, azaz a

valószín gyors lehlés miatt az ilmenit-molekulának nem volt módja na-

gyobb mérv szételegyedésre. Innen származik a magnetit kissé anomális

optikai viselkedése. Az érczárvány vékony repedései mentén, valamint a

küls szegélyen csekély mennyiség pirít figyelhet még meg.“

Érdekes a pirít elfordulása. Parányi, többnyire 1—2 mm-es kristály-

kák. Az 5—6 mm-es élhosszú kristályok ritkák. Rendszerint a kalciton vagy

zeolitokon (fleg chabaziton) ülnek, néha kéreg módjára borítják azokat.

Rajtuk csupán a hexaéder és oktaéder lapjai észlelhetk. Az oktaéder apró

lapok alakjában tompítja a hexaéder sarkait. Ezek a hexaéderes termet
kristályok néha egyik tengelyük irányában megnyúlnak s az így létrejött

torzult kristályok valósággal tetragonális termelek. Egy-két esetben ész-

leltem a hexaéder-oktaéder középkristályt. E piritek gyakran színesre fut-

tatoltak. A piritelfordulós körülményeibl arra következtethetünk, hogy a

hidrotermális oldatok szulfid-ként tartalmaztak, s a pirít kiválása alacsony

hmérsékleten az epitermális metazomatózis folyamán történt.

Mint ismeretes, a mezotermális és epitermális metazomatózis ered-

ményezi a zeolitok képzdését. A zeolitoknak az anyakzet szegélyén, a

kzet repedéseiben történ fellépése s a hólyagüregek hiánya arra utal,

hogy a zeolit-képzdés a kzet megmerevedése után alacsonyabb hmér-
séklet hidrotermális fázisnak köszöni létrejöttét.

Régóta ismeretes a chabazit. Víztiszta 0.1—6 mm élhosszú, romboé-
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deres lermet kristályok. Kémiai összetétele Vendl Aladár régebbi:

elemzése szerint (2) a következ :

Na-20 122 °/c

KsO 010 „

CaO 7 66 „

MgO nyom
A1 20 3 18 42 „

Fe 2Ö3 nyom
Siös 4981 „

H 20 22 32 „

Összesen 99 53 ö
/(

Rendkívül változatos paragenezisben jelenik meg. Leggyakoribb kí-

séri dezmin, heulandit és laumontit,

A színtelen chabaziten kívül egy átkristályosodotl homokk-zárvány
repedéseiben apró, néhány tized mm-es méret borsárga chabazileket is^

találtam kaiéit és fennlt parányi kvarckristályok társaságában.

A sátorosi chabazit formákban meglehetsen gazdagnak bizonyult,

azonban formagazdagságot csak a kisebb (1—2 mm-es) kristályokon ész-

lelhetünk, a nagyobb kristályok egyszerek. Tökéletes bizonyossággal a

következ formákat sikerült megállapítani :

B r a v a i s Miller B r a v a i s Miller
r { 1 01 1

}

{100} t {1123} {210}

s {0221} {111} 0 {2134} {310}

*q {0, 19, 19, 101 {29,29,28} ,
cp {3145} {410}

e {0112} {110} 9 {4156} {510}

Ezeken kívül nagy számban jelennek meg az alapromboéder lapjai!

helyettesít vicinális szkalenoéderek.

A <jp{3145} és #{4156} alakokat S m i t h, H. írta le (3), de méré-

sei alapján bizonytalannak tartolta. A sátorosi chabaziteken minden két-

séget kizáróan sikerült megállapítani létezésüket. A *q 10, 19, 19. 10} új

forma. A szögmérések eredménye a következ :

l

Kr. n. Mért : Számított i

r : r = (10Í1) : (1101) 32 76 85° 13.5’ 85° 14'

: r = (0111) 14 41 94°49.5’ 94°46’

: s = (0221) 5 11 53°38’ 53°33.5'

s : r - (0221): (0111) 6 8 60°2r 60° 18’

e : s = (0112): (0221) 2 2 35°44.5’ 36" ír

: e : (1102) 5 9 54°38’ 54°47’

: r : (1011) 24 93 42°34’ 42"37’

: r : (0111) 8 13 83°32’ 83°3 1

’

: r : (0111) 9 13 96°23’ 96°29’

1 A számítolt szögeket részben H n t z e kézikönyvébl vettem, részben

Phil i p s tengely-arányával számítottam (W. Phillips: IV ineralogy. 1823,

138. old.)
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Kr. n. Mért : Számíloll

:

e :*q = (0112): (0. 19. 19, 10) 3 3 35° 1.5’ 35°9'

*q : r = (0. 19, 19, 10) : (01 1 1) 2 2 61 32’ 61°20’

: r = : (0111) , 1 1 1
18°45’ 1

18°40’

t : r = (1123): (1011) 1 2 24°49.5’ 24°45’

: e = : (0112) 1 2 17°51.5' 17u52'

o :r = (2134): (1011) 7 9 1
7°37'

1
7°55'

cp :r = (3145): (ÍOÍI) 8 14 13°46’ 13°42’5’

: (f
=

: (4135) 2 2 18°44.5’ 18°32.5'

S : r = (4156): (1011) 6 8 10°45’ 1 1°5.5’

: # =
. : (5146) 2 2 I5°4.íj>’ 15

0 1’

Az új *q !0, 19. 19, 10} és az s {0221} rom boéderek egymáshoz közel

állnak ugyan, de szögeik alapján 'kétségtelenül megkülönböztethetk.

Összehasonlítás kedvéért álljon itt a következ táblázat

:

Mért : Számított : ía

:e = (0221): (0112) 35°44‘5’ 36°11' 0°41’

: r = . (0111) 60°2 1

’

60° 18’ 0°31'

q : e = (0. 19, 19, 10) (0112) 35° 1.5’ 35° 9’ 0° 9’

: r = (0111) 61°32’ 61°20’ 0°25’

: r = (0111) 1
18°45’ 1 1

8°40’
(1 mérés)

A forma biztos. Az ismertetett formákon kívül nagy számban észlelhet

vicinális szkalenoéderekre a késbbiekben kell visszatérnünk.

A vicinális szkalenoédereke! figyelembe nem véve a kombinációk a

következk :

1.) r 7.) r, #
2.) r. s 8.) r, e, <p

3.) r. e 9.) r, e, #

4.) r. e, s 10.) r, e, (p, t

5.) r. e. *q 11.) r, e, o

6.) r. <P 12.) r, e, o, #

Az r{ 101 1 > alapromboéder lapjai fényesek és jól tükröznek.

Az s{0221} lapjai kicsinyek ugyan mindig, de tükörfényesek.

Az e{01 12} lapjai szabad szemmel tükörfényeseknek tnnek fel, ha

azonban szélesebbek, jól látható hosszanti rovátkoltságuk. Tükrözésük

mindig sávszerén elmosódott.

A *q (0, 19, 19, 10) lap minden esetben az e(0H2) : r (0111) kom-

bináció-élt tompítja heskeny csík alakjában. Tükrözése jó.

A KI 123), o(2134), <jc(3145) és #(4156) lapok rendszerint az alap-

romboéder csúcsélei vagy az r(1011): e (0112) kombináció-élek mentén

jelennek meg. keskeny tükörfényes csíkok alakjában. A szkalenoéder-la-

pok tükrözése gyenge íveltségük folytán mindig kissé elmosódott.

A kristályok termetét megszabja az alapromboéder, melyet azonban
rendszerint vicinális szkalenoéderek helyettesítenek.

Az r, s kombináció kristályai igen kicsinyek, méreteik 1 mm-nél ki-

sebbek. Nagyobb kristályt csupán egyet találtam. A többi kombináció az
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1—2 mm-es kristályok közül kerüit ki. Csak az r, (f és r, ^kombinációk,

valamint a nagyrészt vicinális szkalenoéderekkel helyettesített alapromboé-

der kristályai nagyobbak. Az r, s kombináció kristályain vicinális szkale-

noédereket nem találunk, annál inkább azonban a többin. Így az r, (f és

r, & kombinációk kristályain fellép a x {13, 1, 14, 15} szkalenoéder (1. kép).

Az r, e és az r, e, <jP mellett a vicinális szkalenoéderek nagy változatos-

ságban jelennek meg. Az alacsonyabb és magasabb index vicinális szka-

lenoéderek egymás melletti fellépése folytán az alapromboéder lapjai he-

lyén sokszor boltozathoz hasonló alak jelenik meg, s ilyenkor a kristály

középélei ívvé folynak össze (2. kép). A legnagyobb kristályokon csak

az alapromboédert helyettesít vicinális szkalenoédereket, néha az alap-

romboéder lapjaival kombinálva láthatjuk.

Gyakoriak az ikrek. A chabazit mindkét ikertörvényét észlelhetjük.

Az r (1011) szerinti ikrek ritkábbak. Kristályai rendszerint érintkezési, néha

áthatolási ikrek. Megtörténik, hogy egy kristályon belül az ikeregyének

többszörösen, lemezesen ismétldnek.

. Rendkívül gyakoriak a bázis szerinti áthatolási ikrek. Az ikerhelyzet

egyének csaknem kivétel nélkül kisebbek, mint az alapállású kristályok.

Igen érdekes esete a bázis szerinti ikerképzdésnek, midn a kristálynak

az alapromboéder lapjaival párhuzamos ékalakú kimetszésében jelenik meg
az átellenes kristály (3—5. kép). Ezek a látszólag kimetszett romboéderla-

pok mindig tükörfényesek, rajtuk az ismert, vicinális lapoktól származó ros-

tozottság nem észlelhet. Ez is arra utal, hogy a vicinális lapok megjele-

nése kizárólag a növekedéssel függ össze.

A vicinális szkalenoéderekrl kissé részletesebben kell szólnunk. A
vicinális jelenségeknek kiterjedt irodalma van. 2 A chabazit vicinális jelen-

ségeivel K a 1 b foglalkozott (5). Szerinte a chabazitnál az alapromboéder

lapjait monoszimmetrikus négyoldalú vicinális piramisok helyettesítik, me-

lyek két vicinális szkalenoédernek felelnek meg. Egyik a csúcsélekhez, má-

sik a középélekhez áll közelebb. A középélekhez közel es vicinális szka-

lenoéder csaknem egybeesik az alapromboéderrel, emiatt az irodalomban

gyakran összecserélik vele. Hogy ezen vicinális szkalenoéderek helyzete

ersen ingadozik, Strenggel egyértelmen (6) is megállapítja. Ké-

sbbi dolgozatában a nátrolit példájából levezeti (7), hogy a vicinális la-

pok nem egyszer index alapzónákhoz, hanem vicinális zónákhoz tartoz-

nak, azonban a vicinális lapok annál inkább közelednek az alapzónához,

minél közelebb állnak az alapforma lapjához, vagyis a kristály felületén

nemcsak az egyszer index alapformák vannak helyettesítve vicinális for-

mákkal, hanem az egyszer index alapélek is vicinális élekkel. Szembe-

száll Parker nézetével is (8), aki a vicinális lapoknak szubmikroszkópi

lépcszetes felépítést tulajdonít s azokat csupán a lépcskbl kialakuló

látszólagos lapoknak tekinti. (9) Kalb nemcsak látszólagos lapokat, ha-

nem valóságos növekedési lapokat lát a vicinális lapokban, s ott, ahol a

lépcss felépítés kétségtelen, különböz meredekség vicinális lapok osz-

cillációs kombinációjára következtet.

2
L. K 1 e b e r, W. és H u b e r, K. összefoglaló munkáit (4).
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A chabazil vicinális szkalenoéderei esetében e látszólag ellentétes

nézetek mindegyikébl több-kevesebbel el kell fogadnunk. Méréseim és

vizsgálataim ugyanis e nézetekkel részben megegyeznek, részben ellenkez-

nek. Sok esetben kétségtelenül megállapítható az alapromboédert K. a I b

4
z.

3 .

4 .

£

értelmezésében helyettesít két vicinális szkalenoéder. A középélek köze-

lében fekv szkaleonéder lapjai annyira megközelítik az alapromboéder

lapjait, hogy azokat egymástól szögméréssel különválasztani nem lehet. A
sátorosi chabaziteken e szkalenoéder néha nem is észlelhet, hanem pa-
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rányi lap alakjában az alaproinboéder jelenik meg. Vannak azonban kris-

tályok, melyeken az is hiányzik.

Más a helyzet a csúcsélekhez közel es szkalenoédereknél. Ugyanis,

mint ismeretes azok K a I b elbb említett felfogásával ellentétben az

[1011 : 0 1 12 =0111] egyszer index fzónához tartoznak. 3 Valamennyiük

B r a v a i s -indexét a

{

h

, 1, (h+l), (h+2)}

általános képlettel fejezhetjük ki, ahol h helyére bármely szám helyettesít-

het. h = 0 esetén e {0112} romboéderl, h — 1-t helyettesítve a í{1123}

11. r. hexagonális bipiramist nyerjük, h = 2-tl kezdve azonban mór szka-

lenoédereket kapunk. Még egyszerbb formát nyer a képlet a Miller-
indexszel kifejezve :

!p, /, 0}, ahol p = 1— co lehet.

Már e képletek is a bellük levezethet formák összefüggésére utal-

nak. Ha feltételezzük, hogy a / { 1 1 23} és az r {1011} lapjai szubmikrosz-

kópi srségben váltakozva (oszcillálva) ismétldnek, ami az elemi réte-

gek egymásra rakodásánál megtörténhet, akkor az ered lap a kettt tom-

pító o{2134}, azaz egy látszólagos szkalenoéder lesz. Ha az o{21341 szka-

lenoéder lapjai ismétldnek váltakozva az alapromboéder lapjaival, ered-

ményként a <jp{3145} szkalenoéder lapjai jelentkeznek. Így levezethet a

#{4156}, %{5167i, «{6178} s a többi vicinális szkalenoéder is. Ezeknek

a látszólagos formáknak az alapromboéder lapjaival való lépcszetes is-

métldésébl származik a chabazit romboéder-lapjain fellép rovátkoltság.

A kristály növekedése közben fellép fizikai változások (hcsökkenés, tö-

ménység-, nyomósváltozós) gyorsasága okai a lapváltakozás srbb vagy

ritkább voltának, s ez adja magyarázatát annak a jelenségnek, hogy nem-

csak különböz kristályokon, hanem ugyanazon kristály kütönböz rombo-

éder-lapjai helyén is rendszerint más és más vicinális szkalenoéder-soro-

zatot vélünk megállapíthatni. Emiatt kapunk gonioméleres méréskor külön-

böz elmosódott sávalakú tükrözést, melyben azonban egyes fényes csíkok

pontosan megfelelnek valamely vicinális szkalenoédernek. A h (illetve p)

növelésével a vicinális szkalenoéderek indexe az alapromboéderéhez kö-

zeledik és h = <x> (illetve p= oo) esetén az alapromboéder indexét kapjuk.

A kristály közelében beálló töménység-csökkenéssel kapcsolatos az

említett lépcsk ritkább közökben történ kialakulása. (Az elemi lépcsket

feltevésem szerint az alapromboéder és a í{l 123} II. r. hexagonális bipiramis

lapjai határolják). A felritkulást a vicinális szkalenoéderek indexeinek fo-

kozatos megnagyobbodásában tapasztaljuk, s az ugyanazon kristályon egy-

másután fellép vicinális szkalenoéderek egyre közelednek az alapromboé-

derhez, laposabbak lesznek. Az így egymásután fellép, egyre növekv in-

dex vicinális szkalenoéderek okozzák az említett boltozatos alakok^meg-

jelenését s a középélek ívelt egybeolvadását. Az 1. kép egy: x{13, 1, 14, 15},

a 2. kép két: y{7189}, d{21, 1, 22, 23} vicinális szkalenoédert tüntet fel

az alacsonyabb index r/{3145} szkalenoéder mellett. A 2. képen jól lát—

3 A négyszámjegy zónaindexet Weber értelmezésében használom (10).
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ható a romboéder-lap felett megjelen boltozat s a középélek ívszer ki-

alakulása. A valóságban jóval nagyobb a fellép vicinális szkalenoéderek

száma.

Érdekes, hogy a nagyobb kristályokon rendszerint csak egy, és pedig

magasabb index ilyen szkalenoédert észlelhetünk. A jelenség magyarázata

a kristályosodás zavart vagy nyugodt lefolyásában keresend. Ugyanis a

kristályosodás ismert törvényei szerint nagyobb, de egyszerbb formákkal

határolt kristályokat kapunk, ha az oldat fizikai állapotának megváltozása

lassú és viszont. így például, ha az oldat lehlése gyors vagy a töménység

csökkenése a hirtelen megindult kristályosodás folytán nagy, megtörténhet,

hogy a kristályok mikroszkópi kicsinységek lesznek. Ha az oldat eredeti

töménysége kisebb s a lehlés lassabb, a kristályosodás folyamata is las-

sab lesz és nagyobb kristályok keletkeznek. Az ilyen körülmények között

képzdött chabazit növekedése egyenletes, de lassabb lévén, rajta csak egy.

nagyobb index vicinális szkalenoédert fogunk észlelni. Ellenkez esetben

a fizikai körülmények gyors megváltozása következtében kisebb kristályok

képzdnek. Ezek formákban gazdagabbak lesznek és rajtuk esetleg a vici-

nális szkalenoéderek egész sorát lesz alkalmunk megfigyelni. A kristályok

nagysága egyébként az oldat kémiai összetételétl is függ. Elmélet szerint

a sorozat végén a romboéder-lap jelenne meg. Ez azonban csak ritkán van

igy, rendszerint a K a 1 b által említett (a közép-élekhez közelebb fekv),,

az alapromboéderhez igen közel álló lapos szkalenoéder jelenik meg.

E vicinális szkalenoédereknek teljesen értelmetlen dolog volna külön

jelet adnunk, mégis a szemléltetés kedvéért az ismerteken kívül is legyen

szabad néhányat betkkel megjelölnünk. Az alacsonyabb indexek szög-

adatai a mérési eredményekkel együtt a következk •

{h, J,(h+1), (h +2)} n. (101 1) : (h. l. (/i + l), (h-t-2)) Ingadozás

Mért

:

Számítolt :

X 15167} 1 9°30' 9°
1

7‘5’ —
r; {6178! 6 8°0'5' 8" 0’ 7°45’—8" 17

’

y {7189} 8 7
Ü3’ 7° 2 5’ 6°45’—7°25’

a>{8, 1, 9, 10! 6 6°8’ 6° 16' 5n50’—6°26’

Ezeknél magasabb index vicinális szkalenoéderekre vonatkozó

számítások :

r (101 1) <( (9, 1, 10, 11) = 5°38’ Észlelések száma 3

Y (10, 1, 11, 12) = 5U 8’
»» „ 3

/? ( 1 1 , 1, 12, 13) = 4°43’
»» »» 3

i (12, 1, 13. 14) = 4°2E »» „ 1

X (13, 1, 14, 15) = 4° 2’ 7

X (14, 1, 15, 16) = 3°46'
»» »» 2

ft (15, 1. 16, 17) = 3°32' „ 2

stb.

v (20, 1,21,22) = 2°42’

d (21. 1,22,23) = 2
n34’

E vicinális szkalenoéderek közül az alacsonyabb indexek meghatá-

rozása egészen az o>{8, 1, 9, 10! formáig nem ütközik nehézségekbe, mi-
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vei a megfelel szögadatok a mérési hibahatárokon belül vannak. A ma-
gasabb indexek azonban, miként a táblázatból is látható, olyan közel

állnak egymáshoz, hogy szögadataik már a szomszédos formák mérési

hiba-határain belül esnek.

A kombinációkban egy-két alacsonyabb index (pl. o {2134}, cp {3145},

^{4156}) szkalenoéder után rendszerint több magasabb index következik.

<joniométeres méréseknél a tükörképek sorozatában itt szakadást látunk.

Hogy melyik vicinális szkalenoédert (vagy melyeket) fogjuk észlelni, az a

lap növekedési sebességétl függ. Általában az egyes szkalenoéder-lapok

finomabb rostozottsága (Kombinationsstreifung) mellett a különböz szka-

lenoéderek kombináció-élei által létrehozott szélesebb és durvább rovátkolt-

ságot (Kombinationsriefung) észlelhetünk. Néha a vicinális szkalenoéderek

a romboéder-lappal váltakozva lépcszetes alakokat hoznak létre.

A vicinális szkalenoéderek által elidézett rovátkoltsághoz teljesen

hasonló eredet az e {0112} romboéder lapjainak hosszanti rostozottsága is.

Az e {01 12} lapok goniométerben sohasem adnak határozott tükrözést, ha-

nem mindig elmosódott sávot. E rostozottság a vicinális szkalenoéderek

képzdésével párhuzamosan fellép növekedési jelenség. Egyes kristályo-

kon a rostozottságot létesít lapok szögeit is meghatározhatjuk, Méréseim

szerint a rostozottságot a t { 1 1 23} lapjainak váltakozása (oszcillációja) hozza

létre, A szomszédos t ( 1 1 23) és t ( 1 213) lapok váltakozásának eredménye-

ként a tompító e (01 1 2) lapot fogjuk észlelni. Ers nagyítással néha a ros-

tozást létesít lapokat is megfigyelhetjük.

Az elmondottakat tekintetbe véve a chabazit falakjainak száma lé-

nyegesen kisebb lesz.

A sátorosi chabazit optikai adatainak megállapításacéljából a c ten-

gelyre merleges és azzal párhuzamos metszeteket készítettem. A ften-

gelyre merleges metszeteken az ismert optikai anomáliák, szektorokra kü-

lönülés észlelhet. Bázis szerinti iker-kristály ilyen metszetén 12 szektort

észleltem. A szektorok kioltása a sarkokat összeköt egyeneshez szimmet-

rikusan 8—9°. Az ásvány optikailag negatív, a ftengely iránya: it.

A törésmutatók: e= 1.488

o>= 1.490

A kettstörés :
£—co = —-0.002

A törésmutatók a szokottnál kissé magasabbak, a kettstörés megegyezik.

A heulandit Sátoroson színtelen vagy fehéres, 1 mm—2 cm méret
kristályokban jelenik meg. Állandó kíséri a chabazit és dezmin, néha

laumonif. Kristályai a második véglap szerint kitnen hasadnak és hasa-

dási felületük gyöngyház-fény. Néha gyöngyház-fény leveles kristály-hal-

mazokban találjuk. A kristályok általában formákban szegények. Gyako-

riak a hipoparallel összenövések, melyek a szögmérést meglehetsen megne-

hezítik. A megvizsgált 15 kristályon a következ formák megállapítása

sikerült

:

clOOl

}

mlllOl

M010} *f{3, 10,01

f{2on *n{5601

s{201

}

V10, 9.0}
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A három *-gal jelzett alak a heulanditra általában új, de bizonytalannak

kell tekintenünk ket, mivel csak 1— 1 kristályon fordultak el sa mérések

sem voltak tökéletesen kielégítk.

A mérések eredménye táblázatba foglalva a következ :

4

Kr. n. Mért : Számított

S = (001) (201) 14 18 67° r 66° 0'

t = (201) 13 18 63°25'5’ 63n40'

s= (201) (201) 13 17 130°36'5' 129M0’

s = (201) 13 17 50° 5'5’ 50°20'

b= (110) (010) 6 7 68° 6'5’ 68° 2’

t
= (201) 6 7 32°5r5’ 32u44'

s — (201) 6 7 33°19'5’ 33 ü T
A hipoparallel összenövések miatt a b tengely övében a mérések

meglehets bizonytalanok s az eltérések igen jelentékenyek is lehetnek. így

pl. a c (001) : s (201) viszony a számított 66° helyett úgyszólván állandóan

67° körül mozog, ugyanígy jelents az eltérés a t (201) : s (201) viszonyban

is. A többi mérés a hiba-határokon belül megegyezik.

Az új formák adatai

:

Mért

:

Számított

*f : b= (3, 10, 0) (010) 36°56’ 36°38’5’

: t
= (201) 57°30’ 57° 14’

: s = (20Í) 55°30’ 56°24’

*n : b = (560) (010) 64°53’ 64° 10‘5’

: t = (201) 35°26’ 35° 17’

: s — (20Í) 35° 13’ 35°38’

*g: b = (10,9, 0) (010) 70°39’ 70° 3’

: t
= (201) kb. 29° (?) 3 1 °3 1

’

: s — (20D 32°20’ 31°54’

A c(001), t> (010), í (201 ) és s (201) lapok tükrözése mindig sokszoros^

és elmosódott. A kristályok a hipoparallel összenövések következtében fel-

duzzadt külsejek.

A m(110) lapok fényesek és jól mérhetk.

Az új formák 1— 1 lappal szerepelnek. Az *f(3, 10,0), és *n (560) tük-

rözése elég jó, a *g (10, 9, 0) tükrözése azonban gyenge és elmosódott.

A legegyszerbb kristály a heulanditnál általában leggyakoribb b, c.

t, s, kombináció. A kristályok vagy a b lap szerint táblás termetek, vagy

még gyakrabban, fleg az 1—2 mm-es kristátyok, a b tengely irányában

prizmaszeren megnyúltak. Ez utóbbiakon a c (OOU és t (201) egyenla

nagyságú lapokkal jelenik meg, míg az s(201) csak keskeny csík alakjá-

ban tompítja a c (001) : t (201) kombináció-élt.

Az m(110), *f(3, 10, 0), *n (560), *g(10, 9,0) csak táblás termet kris-

tályokon fordul el.

4 Az ismert formák szögadatai Hintze kézikönyvébl valók, az új alakok

szögeinek kiszámításnál Des Cloizeaux tengelyarányát használtam. (L. D e s-

Cloizeaux: Manuel I. 425.)
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Az ásvány optikailag pozitív. A hegyes szögfelez iránya : b = c. A
b (010) szerinti hasadási lemezek kitn tengelyképeket adnak, melyeken jól

tanulmányozható a keresztezett diszperzió
:
g<v. A hasadási lemezeken

mikroszkóp alatt a heulanditnál szokásos zc'nás szerkezetet észlelhetjük. Az
egyes zónákon belül ingadozik az optikai tengelysík helyzete s más és más
a látszólagos tengelyszög (E). A törésmutatók: r< = 1.496, ,8 = 1.498, y =
1.503. A kettstörés: y—« = 0.007 a heulanditéval pontosan megegyezik.

A dezmin 0'5—4 mm-es fehér vagy színtelen, oldallapján gyakran

gyöngyház-fény kristályokban található. Magányos kristályai ritkák, rendsze-

rint a dezminnél szokásos kéveszer csoportokben fordul el. A dezmin-

nyalábok többnyire keskenyebb végükkel az anyakzethez nitek, de gyak-

ran találunk mindkét végükön fejlett nyalábokat is chabazitra, heulanditra,

episztilbitre vagy laumontitra nve. Az utóbbiak úgyszólván állandó kíséri.

Magányos, víztiszta, tökéletesen fejlett kristályai a dezminnél szokásos ál-

rombos ikerkristályok, többnyire a 2. véglap szerint táblás, az 1. tengely

irányában megnyúlt termettel. Rajtuk csupán a c (001), M010), m 1110} és

f ílOU kristályalakokat észlelhetjük.

A szögek ellenrzése céljából néhány kristályon végzett goniométeres

mérések eredményét a következ táblázat

Kr.

t tünteti fel :
5

n. Mért

:

Számított

m: m = (110): (110) 7 13 61° T 61° 9‘5’

: c — : (001) 7 24 57° 14’ 57° 3.5’

f : c = (101): (001) 9 16 89°32’ 89°30’

A legegyszerbb kristály a három látszólagos rombos véglap, a c, b, f

kombinációja. E tégla alakú kristály sarkait tompítják más kombinációkban

az millO} prizma lapjai A prizmalapok megnövekedése esetén néha az

f (10f) lapok teljesen hiányoznak. Ez utóbbi kombinációt ritkán találjuk.

A dezmint általában monoklin ásványnak szokás tekinteni, melynek

ismert álrombos kristályai bázis szerinti áthatolási ikrek. E felfogással nem
egyeztethetk össze a sátorosi dezmin kristálytani és optikai vizsgálata al-

kalmával tett megfigyeléseim.

Ugyanis míg az m{110! lapjai mindig tükörfényesek és kitnen tük-

röznek, a c (001), b (010) és f (101) lapok mérésénél sohasem kapunk hatá-

rozott tükrözést. A 2. és 3. véglapok mindig hosszában vonalkázottak s kö-

zepükön rendszerint hosszanti rovátka húzódik végig. Tükrözésük sávsze-

rén elmosódott.

Az f (101) látszólag tükörfényes, ersebb nagyítással azonban a lap

közepén kereszt alakban húzódó két rovátka figyelhet meg és a lap go-

niométeres méréskor négyszeresen tükröz. Ha ezeket az egyes tükrözéseket

használjuk fel a c : f, illetve b : f viszony meghatározásához, nem, mint

általában szokás, ezeknek mértani középpontját véve kiindulási pont gya-

nánt, egészen más értékeket kapunk, mint elbb.

Az így értelmezett szögviszonyokat a következ táblázatban állítot-

tam össze :

5 A számított szögadatokat H i n t z e többször idézett kézikönyvébl vettem.
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Kr. n. Mért : (Számított:*5

) Ingadozás

:

f: c = (101): (001) 8 15 88°30’ (89°30’) 88°18'-88u45'

: b = : (010) 8 15 88n53’ (90
IJ 0’) 88°40’—89° 10'

Már e jelenségek és mérések is arra utalnak, hogy itt nem monoklin, ha-

nem triklin ásvánnyal van dolgunk. E felfogást még inkább megersítik a

dezminen végzett optikai vizsgálatok.

Optikai mérései alapján legelször Langemann (11) adott kife-

jezést annak a már Breithaupt (12) által geometriai mérései alapján

hangoztatott felfogásnak, hogy a dezmin triklin ásvány. Langemann a

dezmin f (101) és b (010) szerinti metszeteit vizsgálta mikroszkóp alatt s azt

tapasztalta, hogy azok minden esetben négy mezre különülnek. Az f (101)

szerinti metszeteket felosztó két egymásra merleges vonal találkozási pont-

ján rombusz alakú foltot észlelt, mely soha sem olt ki. A b (010) szerinti

metszetben a különböz kioltású részek között ékalakú halmazpolarizációs

területet figyelt meg.

A sátorosi dezmin c(001) és b (010) szerinti metszeteit vizsgálva, ész-

leléseimet a következkben foglalhatom össze

:

A kristályok hosszanti iránya : a. Mind a 2., mind a 3. véglap sze-

rinti metszetekben a kristályt két, szimmetrikusan az 1. tengely irányához

4—5°-os szög alatt kioltó ikerrészbl felépítettnek találjuk. A két ikerrész

közötti ék alakú területen mindkét metszetben a nadapi episztilbitnél (13)

ismertetett halmazpolarizációhoz teljesen hasonló csíkos halmazpolarizációt

’ észlelhetünk. Langemann e halmazpolarizáció okát nem tudta megál-

lapítani. Úgyszintén a késbbiekre bízta annak eldöntését is, hogy az opti-

kai viselkedése alapján általa is triklinnek tartott ásvány eredetileg kristá-

lyosodott-e magasabb szimmetriát utánzó ikerkristályokká, vagy a maga-

sabb szimmetriájú alakok az eredetiek, melyek csak késbb, küls beha-

tásokra vették fel az alacsonyabb rend bels szimmetriát. A Lange-
mann által felvetett kérdést B r a u n s is nyitvahagyja a kristályok optikai

anomáliáival foglalkozó munkájában (14). R i n n e két dolgozatában (15)

foglalkozott a dezminnél vízvesztés kapcsán jelentkez optikai sajátságokkal

és megállapítja, hogy a kristály mindannyiszor rombos szimmetriát vesz fel,

valahányszor 1 mól. kristályvizet elveszít, azaz a dezmin 6 mól. kristályvi-

zébl mindannyiszor 1 mól. eltávozik, valahányszor az optikai tengelyek 0

helyzeten mennek át. Az 5, 4 és 3 mól. vizet tartalmazó dezminek monok-

linek. 2 és 1 mól. víztartalmúak rombos szimmetriájúak. 1 mól. esetén

már a kettstörés is csökken, majd ennek elvesztése után az ásvány amorf.

Nedvesség hatására a kristály, ha még a vízvesztés egy meghatározott

pontot túl nem lépett, az optikai tengelyek vándorlása közben ismét felve-

szi eredeti szimmetriáját. A kristályvizüket elvesztett zeolitokat R i n n e

metazeolitoknak nevezi, azokat végül is pszeudomorfózáknak te-

kinti s megállapítja, hogy az átmenet a kristályszerkezet összeroppanása

nélkül megy végbe. A zeolitoknál fellép optikai anomáliákat utólagos víz-

veszteségnek tulajdonítja.

Monoklin rendszert véve alapul. 0
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Az ikersíkok mentén fellép halmazpolarizáció alapján a jelensége-

ket máskép kell értelmeznünk. A viszonyok itt teljesen hasonlók a nadapi

episztilbitnél leírtakhoz. A kristály-lemez hevítésekor a halmazpolarizáció

eltnik. A hevített lemezt vízzel vagy valamely szerves folyadékkal lecsöp-

pentve a halmazpolarizáció ismét megjelenik. Bizonyos fokú hevítés után

azonban már az ismert hiszterézises jelenségek lépnek fel s a hevített le-

mez megnedvesítés után nem veszi fel eredeti állapotát és a halmazpola-

rizáció sem jelentkezik. Egyúttal a kettstörés csökken jeléül annak, hogy

a kristály szerkezetében mélyreható változás állott be.

A jelenségek megmagyarázása céljából a nadapi episztilbitnél elmon-

dottakhoz hasonlóan itt is fel kell vennünk a dimorfizmust és fel kell té-

teleznünk, hogy eredetileg a magasabb hmérsékleten állandó, kisebb víz-

tartalmú rombos dezmin képzdött, mely Rin ne feltevésével ellentétben

vízfelvétel útján alakult át az alacsonyabb bels szimmetriájú (monoklin,

majd triklin) módosulatokká. Az átalakulás folytán fellép bels feszültség

a küls alak megváltozásában is megnyilvánul s az eredeti bázislap az

oldallapokon kifelé irányuló feszít er hatására megroppan, ideális eset-

ben két egymásra merleges vonal mentén, gyakran azonban több mezre
töredezik szét s kialakul az eddig monoklinnak tartott dezmin f (101) lapja,

amelynek azonban ha az ásvány triklin, más indexet kell adnunk. A kris-

tály monoklin, st triklin ikeregyénekre való széthasadása alkalmával az

ikersíkok mentén a fellép feszültség csíkos haJmazpolarizáció alakjában

fog jelentkezni. Az f (101) szerinti metszetekben a négy mez találkozási

pontján megjelenik a Langemann által említett rombusz alakú folt,

amely nem egyéb, mint a halmazpolarizációs rész haránt-metszete.

Ezek alapján tehát az eredetileg rombos rendszerben kristályosodott

dezmin a lehlés folyamán bekövetkez vízfelvétel kapcsán alakult mono-

klin, st triklin ikrekké. Ez a magyarázata a dezminnél fellép ú. n. optikai

anomáliáknak, s emiatt nem találunk a dezminnél sem soha egyszer mo-

noklin kristályokat, csak ikreket.

A legutóbbi években a zeoliteken végzett nagyszámú röntgenográ-

fiai vizsgálatok a zeolitek és víztelenített származékaik (metazeolitek) kö-

zötti összefüggést több zeolitra nézve megállapították, azonban dezminre

vonatkozó vizsgálatok, az episztilbithez hasonlóan, ezideig hiányoznak.

Az említett 2., illetve 3. véglap szerinti metszetek segítségével sikerült

a sátorosi dezmin törésmutatóit is meghatározni

:

a = 1.494, fi = 1.498, y
- 1.500.

A kettstörés: y— « = 0.006. Az adatok a dezminével megegyeznek.

A laumontit a sátorosi andezitben kétféle paragenezisben fordul el.

Vagy chabazit, dezmin, heulandit, néha episztilbit kíséretében, vagy még

szebben apofillit utáni pszeudomorfózák és kalcit társaságában. Kristályai

0.1— 1 mm vastag, sokszor 1—2 cm hosszú tk vagy zömök, néha mind-

két végükön fejlett prizmák. E kristályokon magyarországi laumontiteknél

meglehets ritka forma- és kombináció-gazdagságot észlelhetünk. A meg-

állapított kristályalakok a következk:

c 1001} * e {2011

m {1 10} d {201}
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jgmérések eredménye táblázatba összeállítva a következ :
7

Kr. n. Mért

:

Számított

m : m = (110): (110) 18 36 92°35'5’ 93°44’

: m = : (TlO) 18 36 87°24'5' 86° 16'

: C = *
: (001) 4 10 75°57'5' 75°40’

: e = : (201) 10 32 1
13°31'5* 1

13°30’

: d — : (201) 4 4 55— 56° körül 55°22’

m: c = (110) : (001) 3 6 104°22.5' 104
u20’

: e = : (201) 11 34 66°26‘ 66ü30’

e : c = (201) : (001) 4 5 57° r 56°55’

: d = : (201) 4 4 92° 7 5' 91°55'

c : d = (001) : (201) 4 4 35—36° körül 35° 0’

e : e = (201) : (201) 6 6 71° 3’5’ 71°22’

d : d = (201) : (201) 2 2 66—67u körül 67°32'

c : c = (001) : (001) 2 2 43—44° körül 42°28’

A szögméréseken meglehets ingadozás észlelhet. Az ingadozás oka a

laumontit változó víztartalmában keresend. A bányában ugyanis a kristá-

lyok juvenilis vizet tartalmazó üregekben fordulnak el. A frissen gyjtött,

még nedves ásvány nagy része színtelen, víztiszta, áttetsz kristályt. A
levegn meglehets gyorsan veszti el kristályvizének egy részét s mint isme-

retes fi-leonhardittá alakul. A víztartalom elvesztésével kapcsolatban a priz-

maszög ersen csökken. Méréseim során az elméletinél 2—3°-kal kisebb

prizmaszöget is észleltem. Az ilyen kristályokat vízzel lecsöppentve ismét

számított értékek körüli eredményeket kapunk.

Az m(110) prizmalapok fényesek, de gyakran hosszant rostozottak,

emiatt tükrözésük rendszerint többszörös.

A c (001) tükrözése kissé elmosódott, bár a lap szabad szemmel fé-

nyesnek tnik fel.

Azé (201) lapok tükörfényesek, kitnen tükröznek.

A d(201) lapot minden esetben ersen korrodáltnak találtam. Egyál-

talán nem tükröz, csak közelít pontossággal mérhet.

A kombinációk

:

1.) m, e 2.) m, c 3.) m, d 4.) m, e, d 5.) m, e, c, d

A leggyakoribb kombináció : m, e. Kristályai néha több cm hosszú

tk vagy zömök prizmák. Ez utóbbiak gyakran prizmalapjukkal nttek az

anyakzethez, néha másik laumontit-kristály éléhez tapadnak. A prizma-

lapjukon nyugvó kristályok mindkét végükön tökéletesen fejlettek. Az m, c

kombináció ritkább, mindkét végén fejlett kristályt nem észleltem. Az m,

e, d kombináció már gyakoribb. A d (201) kis háromszög alakjában tom-

pítja az m, e kristály csúcsát. (6. kép.8
) Legérdekesebb az m, e, c, d kom-

bináció. Az e (201) és cf (201) lapok egyenl mértékben fejlettek és kombi-

náció-élüket alig észrevehet keskeny csík alakjában tompítja a bázislap.

1 A számított szögek részben H i n t z e kézikönyvébl vett adatok, részben

Phillips tengelyaránya (Min. 1852.452) felhasználásával készültek.
8 A laumontit kristályokat áttekinthetbb ábrázolás kedvéért 90°'kal elforgattam.
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(7. kép.) E kristályok mindig zömök termetek.

Nagyon érdekesek és elég gyakoriak az 1. véglap szerinti ikerkristá-

lyok. Ilyen ikrek elfordulására az irodalomban meglehets kevés adatot

találunk. Greg és Lettsom Skóciából (16), Tacconi a Montorfano

gránitjából (17) és Hussak a Mogy-guassu diabázából (Brazília) (18) írt

le hasonló ikerkristályokat. A sátorosi elforduláshoz legjobban a brazíliai

hasonlít.

A sátorosi laumontit-ikrek érintkezési (8. kép), féláthatolási (9. kép) és

áthatolási (10. kép) ikrek lehetnek. Ez ikerkristályokon legtöbb esetben

csak az m(110) és e(201) lapok szerepelnek. Néha az átellenes kristály

kicsiny orrocska alakjában jelenik meg a másik kristály e (201) lapjá-

nak közepén (10. kép). Elfordul, hogy a kristály prizmalapokkal pár-

huzamos ékalakú kimelszésében helyezkedik el az átellenes egyén (11.

kép). E kristályokon mindig megtaláljuk az ikerrovátkát (8—14. kép). Az
m, c és m, d kombinációt ikerkristályon egy-egy esetben észleltem, az m,

d kombinációt csak ikerkristályon figyeltem meg (12., 13. kép). Egy olyan

ikerkristályt is találtam, melyen mind a négy lap (m, e, c, d) megvolt (14.

kép). Sajnos, vizüket elvesztett laumontit-kristályok érintésre igen könnyen

szétomlanak s így ez érdekes iker-kristályok nagy része tönkre ment.

Optikai viselkedésük megfelel a laumontiténak. A kristályok hosszanti

iránya : C. A negatív hegyes szögfelez 65°-ot zár be a 3. tengellyel (cA =
65°) a tompa /í-szögben. A kioltás meghatározása az ers tengelydiszperzió

miatt csak homogén (Na-) fénynél lehetséges. Sikerült 1. véglap szerinti

ikerkristály 2. véglap szerinti metszetét elkészíteni. Az ikersík nyomához
mért kioltás mindkét ikerrészben szimmetrikusan 25° volt.

A törésmutatók: ce = 1 '513, /(^_/$ = 1'534.

A kettstörés :
y-cc = 0 012. Az adatok a laumontitéval pontosan

megegyeznek.

Ritkaságképen elfordul Sátoroson az episztilbit is. Hazánkban a

nadapi elfordulás mellett ez nevezhet második biztos elfordulásának.

Rendszerint annyira be van ágyazva dezmin kristályok közé, hogy csak

nehezen ismerhet föl. Dezminen kívül chabazit, heulandil, laumontit, kai-

éit a kisér ásványai. Kristályai meglehets kicsinyek, 0‘5— 1’5 mm-es mé-

retekkel. Mint az episztilbitnél általános, itt is csak els véglap és m (110)

prizma szerinti iker-kristályokat találunk. Érdekes, hogy új lelhelyén az

els véglap szerinti ikrek nagyon ritkák. Mindössze 3 kristályt találtam, s

ezek is meglehets rossz, torzult kristályok voltak. Az elkerült többi kris-

tály mind prizma szerinti iker, igen változatos felépítéssel. E kristályokon

az episztilbit összes ismert formáit sikerült megállapítanom. Ezek c {001},

b {010}, m {110}, u {011} és s {112}.

A c (001) és u (01 1) lapok tükörfényesek.

A b (010) és m(110) csak ritkán adnak határozott tükrözést, több-

nyire hosszant roslozottak, tükrözésük elmosódott.

Az s (112) lapok ersen korrodáltak, fénytelenek, legömbölyödöttek és

nem tükröznek. Ez a nadapi episztilbitnél elmondottak szerint az episztil-

bitnél általános jelenség (13). A kristályok fehérek vagy néha teljesen víz-
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tiszták és áltetszk. A szögmérések adalait a következ táblázatban állí-

tottam össze :

8

Kr, n. Mért

:

Számílott :

m :• m — (110): (110) 17 33 44°55’ 44°50’

: b = : (010) 17 65 67°3r 67°35’

: c = : (001) 16 47 58°56’ 57
l)52'5*

: u = : (011) 2 2 50°12' 49°55’

a (100) szerinti ikreknél :

c : c = (001) : (001) 3 3 67°27’ 70° 13’

m (110) szerinti ikreknél:

c : c = (001) : (001) 8 8 62°51’5' 64° 15’

b : b = (010) : (010) 13 21 45° 12 5' 44c50'

rn : m= (110) : (110) 7 7 89°46'5’ 89°30’

A c : c viszony, miként az az episztilbitnél rendkívül gyakori, itt

majdnem mindig jóval a számított értékek alatt marad, (ingadozás az
véglap szerinti ikreknél :

66°45’—-68°35’, m (110) szerinti ikreknél : 61°15’

63°32’). Ezzel kapcsolatos az rn : c értékeinek megnagyobbodása. Az elté-

rések oka a különböz víztartalomban keresend, miként azt a nadapi
episztilbittel kapcsolatban részletesen kifejtettem. (L. u.o.)

Az t Is véglap szerinti iker-kristályokon két kombinációt figyeltem

meg. Ezfc 1,
:

1.) c, b, m 2.) c, b, m, s

A prizma szerinti ikrek meglehets változatos alkatúak. Érintkezési

(15., 17., 18. kép), fél-áthatolási (16., 19. kép) és áthatolási (20., 21. kép)

ikreket találunk. (A rajzok a kristályok lehetséghez mérten természeth
fejképei). Mindegyiken rajta van a b (010), m{110}, s {112} forma, leg-

többnyire a c {001} is. Azonkívvül két kristályon mértem az u (011) lapot.

A kristályok tetz lapjai mindig az s (1 1 2) és mellettük többnyire a bázis-

lapok is. A c (001) : s (112) kombináció-élek, miként a rajzok is feltüntetik,

rendszerint legömbölyödöttek és az s (112) lapok helyén korrodált, bizony-

talan felületet látunk.

Azm(llO) szerinti ikrek közül külön figyelmet érdemelnek azok a

mindössze három kristállyal képviselt szívalakú iker-képzdmények, me-
lyekhez hasonlót egy-egy alkalommal csupán Trechmann (19) és

Hintze (20) említ, (22., 23. kép). Trechmann az általa megfigyelt

kristályt hármas, esetleg hatos ikernek tekinti s egy egyszer kristályon

prizma szerinti ikerhelyzetben áthatoló másik két kristály-egyénnel magya-

rázza létrejöttét. Hintze nyitva hagyja a kérdést, hogy a középs rész

egy kristály-e vagy két egymáshoz els véglap szerinti ikerhelyzetben kap-

csolódott egyénnek felel meg. E kristályok közelebbi vizsgálatánál kitnt,

hogy itt négyes ikrekkel van dolgunk. A 22. képen feltüntetett kristály né-

gyes érintkezési iker. A középs rész els véglap szerinti iker, melyet az

ikervarrat és a 2. véglap hosszában észlelhet elválási vonal bizonyít. Ezen

í. véglap szerinti iker-kristály mindkét prizma-lapjához csatlakozik egy-egy

9 A számílott értékeket Hintze kézikönyvébl vettem.
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prizma szerinti ikeregyén. Úgy is felfoghatnánk, hogy két prizma szerint

érintkezési iker els véglap szerinti iker-helyzetben kapcsolódik. 10 Az els
magyarázat mellett szólnak az episztilbit képzdési körülményeivel kap-

csolatban a nadapi episztilbitnél elmondott dolgok, az s (H2) lapok kor-

rodáltsága, az ikervarrat és az elválási vonal. A 23. ábrán megrajzolt kris-

tály az els, valószínbb magyarázat szerint úgy keletkezett, hogy egy egy-

szer (els véglap szerinti iker) kristály elüls és hátsó prizmalapjához

kapcsolódik a prizma szerinti ikertörvénynek megfelelen egy-egy iker-

egyén, az egyik prizmalap szerint érintkezési, a másik prizmalap szerint

áthatolási iker módjára. A második magyarázat alapján egy prizma sze-

rinti érintkezési és egy prizma szerinti áthatolási iker lép els véglap szerint

ikerhelyzetbe. 10

Ha elfogadjuk, hogy az episztilbit eredetileg, mint rombos ásvány

képzdött, amely csak utólagos vízfelvétel kapcsán vette fel az alacsoayabb

in
Z3.

rend bels szimmetriát és alakult els véglap szerinti monoklin ikrekké

el kell fogadnunk, hogy a rombos episztilbitnél csak a prizma szerinti iker-

törvény létezik s akkor az utóbbi ikrek kialakulására csak az els ma-

gyarázat helytálló. Hogy az alapkristályhoz prizma szerinti ikerhelyzetben

kapcsolódott kristály-egyének utólag átalakultak-e els véglap szerinti ik-

rekké, sem geometriai, sem optikai úton eldönteni nem sikerült. Valószín,

hogy a vízfelvétel folyamán ez ikerrészek teljes egészükben egy-egy mo-
noklin ikerrésszé alakultak, amit a bels szimmetria viszonyok ez esetben

meg is engednek. Az elmondottak szerint tehát e kristályokat semmi esetre

sem hármas, valószínleg nem hatos, hanem négyes ikreknek kell tekintenünk.

A 22. kép kristályának horizontális metszetét mikroszkóppal vizs-

gálva, azt csupán hármas ikernek látjuk ugyan, de, ha 1. véglap szerinti

ikerkristály (az ú. n. egyszer kristály) horizontális metszetét nézzük, ebben

a helyzetben legtöbbnyire azon sem tudjuk megállapítani ikervoltukat.

Egyébként az elbbi metszeten azt tapasztaljuk, hogy a két széls egyén

hasadási irányai egymásra merlegesek. E hasadási irányok a második

véglappal párhuzamosak s így érthet, hogy a küls és bels ikerrészek

páronkint egyszerre oltanak ki. Hasonlók a jelenségek más prizma szerinti

10 Lásd az I-es megjelölést.
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ikerkristályok horizontális metszetein is. Ha prizma szerinti ikerbl a 3.

tengellyel párhuzamosan az ikersíkra merleges metszetei készítünk, jól

láthatjuk az m ikervonalat, melytl jobbra és balra mindkét félben foltok-

ban két kioltást észlelünk jeléül annak, hogy a prizma szerinti ikrek négy

kristályegyénbl állnak. Ezek páronkint egyszerre oltanak ki, ami az op-

tikai orientációból önként érthet. A két kioltás iránya egymástól 20°-os

szöggel tér el, de nem szimmetrikus az m ikervonalhoz, hanem az egyik

5°, a másik 15°-os szöget zár be azzal. Fél-áthatolási iker horizontális met-

szetén jól látható, hogy az iker-helyzet rész félig behatol az alap-helyzet

kristályba.

Az ásvány optikailag negatív. A hegyes szögfelez iránya : a.
11 A he-

gyes szögfelez 8—9°-ot zár be az els véglapra emelt merlegessel. Tehát

a harmadik tengely irányában a kisebbik rugalmasságot (c) észleljük. Ezt

tekintetbe véve a metszetek segítségével meghatároztam a törésmutatókat

:

« = 1'504, y — 1 *514. A kettstörés
: y—« = 0 010.

A sátorosi andezitbányából még két zeolitszer ásványról kell meg-

emlékeznünk, amelyek közelebbi meghatározása nem sikerült egyrészt az

elkerült anyag csekély volta miatt, másrészt, mivel a vele bensleg össze-

keveredett ásványoktól különválasztani nem lehetett.

I. ásvány :

Legyez alakú pikkelyszer képzdmények, melyek rózsaszirmok

módjára helyezkednek el. Aragonit, laumontit és kalcit társaságában for-

dul el. E legyezkön mikroszkóp alatt réteges szerkezetet és sugaras ros-

tozást észlelhetünk. A rostok hosszanti iránya : c. Egyenes kioltásúak. A
pikkelyek réteges szerkezete réteges növekedésre enged következtetni. A
küls réteg törésmutatója : ni = 1 ‘455, a bels rétegé ns = 1'482.

II. ásvány :

A laumontitot kisér s azzal bensleg összentt apofillit utáni pszeu-

domorfózák. Kristályai parányi borsárga szín kristályzárványokat tartalmaz-

nak. Néha csak vázkristályok, melyeknek bels falót az említett apró sárga

kristálykók borítják. Ez apofillit utáni pszeudomorfózákon az apofillit

p{lll} és a{1001 alakjait lehetett szögméréssel megállapítani. Néha a bázis-

lapot is észlelhetjük, azonban lehetséges, hogy fz csupán hasadási lap.

Ugyanis a kristályka bázis szerint kitnen hasad, érintésre gyöngyhózfény
pikkelyekre hull szét. Rendkívül lágy. A kristályok méretei : O'l—2 mm. Az
ásvány a laumontittal együtt eredetileg juvenilis vizet tartalmazó üregbl
került el és áttetsz volt. Vizét levegn hamar elveszti és átlátszatlan, fe-

hér lesz, majd széthull. A kristályka vízzel lecsöppentve ismét áttetszvé válik-

11 Hibaigazítás

:

A nadapi episzíilbit optikai viszonyainak ismertetésénél el-

írás folytán a szövegbe értelemzavaró hiba került, a rugalmasságok helyzetét fel

kell cserélnünk. így tehát idézett dolgozatom szövege (13) az 1045. oldal alulról

számított 9. sorától helyesen a következ
: „ A tompa szögfelez a tompa /9-szög-

ben 8— 9°-ot zár be a c tengellyel. A hegyes szögfelez iránya : (t. a tompa szög-

felez : C-

Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy H i n t z e kézikönyvében az

episztilbit optikai állandóinak értékei (

a

és y) szintén felcserélendk.
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Kémiai összetételét pontosan meghatározni az említett okoknál fogva

nem lehetett. Közelít elemzését Bitskey József egyet. m. tanár úr

volt szives elkészíteni a M. Nemzeti Múzeum laboratóriumában. Az elem-

zés adatai a következk :

H 20 (-110°) 2 0 °/o

H 20 (+110°) 14 3 ,.

SiO* 58'6 „

AUOs 1
1'9 „

FesOs 7 8 „

CaO 5 2 ,,

Összesen : 99-8%

Az elemzési adatok a heulanditéhoz állnak közel, azonban, mint

említettem, bizonytalanok. Optikai viselkedése pedig a heulanditétól telje-

sen eltér. A kristályka forrasztócs lángjában igen nehezen olvad. 12 Az ás-

vány egytengely kristály. A prizmalapon nyugvó kristály egyenesen olt ki.

Optikailag negatív. Kettstörése és fénytörése igen alacsony. Átlagos törés-

mutatója kb. 1 '400. Négyzet alakú hasadási lemezeit vizsgálva keresztezett

nikolok közölt azt tapasztaljuk, hogy a kristály közepe izotróp, míg szélei

felé az átlók által határolt anizotrop szektorokat látunk. A kellstörés csak

gipszlemezzel mutatható ki. A szektorok hosszanti iránya : C.

A közölt adatok alapján valószínleg mindkét ásványt a kétséges

zeolitok (doliánit, episzférit) csoportjába kell soroznunk.

A karbonátok közül elfordult a dolomit apró kalcitra települt gyöngy-

házfény romboéderek alakjában.

Az aragonit néha 8— 10 cm hosszú, színtelen, sárgás vagy rózsaszín,

sugarasan elhelyezked prizmákat alkot. Sajnos mérésre alkalmas kristá-

lyok nem voltak és így formákat meghatározni nem lehetett. A kristályok

sósavban pezsegve oldódnak, Ca lángfestését és az aragonit Meigen-
íéle reakcióját adják. Kalcit, laumontit és az említett kétséges zeolitok kisérik.

A kalcit a sátorosi bányában tipikus hidrotermális ásvány. A kristá-

lyok mindegyike a Kalb értelmezése szerinti hidrotermális formatípusok-

hoz sorozható (21). Részben a zeolitokat kiséri, részben önálló üregkitölté-

seket alkot, a kzetrepedések falát borítja. Az egyes zeoliteket kisér s az

önállóan fellép kombinációk jellegzetesek. Így a laumontitot táblás, a

chabazitet többnyire szkalenoéderes termet kristályok kisérik.

A sátorosi kalcit formákban és kombinációkban meglehets gazdag.

A megvizsgált kristályokon a következ 19 krislályalak megállapítása sikerült:

B r a v a i s Miller B r a v a i s Miller
0 {0001} {111} ©.{0441} {557}

a {1120} {101} <p.{0221} {111}

b {1010} {211} *v. 10889} {17, 17,7}

m. {4041} {311} »?.{0445} {331}

p. {1011} {100} d.{01 12} {110} (esetleg

f.{ 1012} is)

12 A kisér apró borsárga kristályok a forraszlócs lángjában megíeketednek.

Minden valószínség szerint tlük származik az elemzés magas vastartalma.
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Bravais Miller
*m; {19, 13,32. 12} {21,2,11}

*F {33. 16,49, 18} {100,147}

jw
:{ll, 3, 14. 8} {11,0,3}

K:{2131} {201}

P:{3251} {302}

A *-gal jelzett négy forma a kalcilra

Bravais Miller
U:{549U {504}

V:{6,5, 1U} {605}'

702,32, 44, 13} {23,11,21}

*807,49, 66, 20} {103,52,95}

általában új.

A formák megállapítására szolgáló szögértékek a számított szögada-

iokhal együtt a következk :

13

Kr. n. Mért : Számított

m.: m. = (4041): (4401) 2 6 1 14
u 15‘5’ 114°10’

: b =
: (1010) 1 1 14° 8’

1
4°

1 3
’

P •: P-
= (1011); (1101) 6 16 74°55'5’ 74°55’

: d =
: (0112) 2 12 37° 4’ 37°27'5’

d = (0441) : (0ll2) 2 6 49°5 1

’

49°3 1
'5’

<p.: o = (0221): (0001) 3 10 63u 5’ 63° 7’

P-
=

: (1011) 2 10 50°29'5’ 50"34 5'

: <p.
=

: (2201) 8 22 100°59' 101° 9'

: <p.
=

. : (2021) 3 6 78u59’ 79° 15’

* . *
r = (0889) : (8809) 1 1 69 30' 69°38’

1 d =
: (0112) 3 4 1

5°20’ 14°59'5’

: b =
: (0110) 2 5 50°59'5' 51° 3’

*] V-
= (0445) : (4405) 2 6 64°54’ 64°53'5’

: d =
: (0112) 2 6 1

1°52’5’ 12° 2’

d: b (0112): (0110) 4 9 63° 8' 63° 5’

d: d -
: (1102) 16 47 45"20. 45«> 3’

*m\ : a =
(19, 13,32, 12): (1120) 3 6 25° 14’ 25°38’5’

: p.
=

: (1011) 4 24 28°49'5’ 29° 7 5'

: *m = : (32, 13, 19, 12) 4 12 43°34’ 43°27’

: *m — : (19,32, 13, 12) 4 12 65°25' 65°30‘5'

*p . *p = (33, 16,49, 18): (33,49, 16. 18) 1 1 74u58’ 74°57'5’

: *r. ==
: (0889) 2 3 41°53’ 42° 5'5’

: d =
: (0112) 2 3 49° 16’ 49° 7’

p: : b = (11,3, 14,8): (0110) 1 2 55°42’ 55°48'5’

: i“:
=

: (14,3, 11,8) 3 6 20° 4’ 19°46.5’

: F:
=

: (11, 14,3,8) 3 6 78° 3’ 78° 4‘5’

K: : b = (2131): (1010) 1 1 29° 6’ 29° 1*5’

: b —
: (0110) 1 2 45° 4'5’ 45° 6’

: m. = : (4041) 2 10 19°30’ 19°24’

: p.
=

: (1011) 1 2 29° 4-5’ 29n 2’

: (p-
=

: (0221) 3 15 37 n32'5’ 37°4 1

’

: V-
=

: (0445) 2 12 44° 2’ 44° 5*5’

: K: =
: (3121) 13 26 35°35’5’ 35°36*

: K: =
: (2311) 11 22 75° 19’ 75°22’

13 A számított szögadatokat részben Whitlock new-yorki kalcitokkal fog-

lalkozó munkájából vettem, részben az ott közölt képletek alapján számítottam (22).
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Kr. n. Mért : Számított :

P: b = (3251): (0110) 1 1 38° 2’ 38°33'
.

p.
=

: (1101) 1 1 94°57’ 94°44'5’

p =
: (3521) 1 1 71°20’ 70°59’

t/:
= (5491): (9451) 2 6 52°20' 52°11’

ír =
: (5941) 2 6 66°52’ 66°42d’

V: V = (6.5, 11, 1): (11,5,6, 1) 3 7 53°26'5’ 53°40
’

V : (6, 11,5, 1) 3 6 65°46'5’ 65°35'5
r

V : (5,6, 11, 1) 3 8 13°46' 1 3°32
’

y y (12,32,44, 13): (44,32. 12, 13) 2 4 83"48’ 83°4 1

’

y : (12,44,32, 13) 2 5 28°38’ 28°58'5
r

*3 *3 = (17,49,66,20): (66,49, 17,20) 2 6 85° 14’ 85° 9’

*3 = : (17,66,49,20) 2 6 27° 16’ 27° 8 5'

A kombinációk általában formákban szegények, de tekintve a sze-

repl formák nagy számát, elég változatosak. A meglehets gyakori, hexa-

gonális prizmával és a bázis-lapokkal határolt zömök „ágyupátokon" kívül

a következ 21 kombinációt figyeltem meg :

14

I. Önállóan szerepl kristályalakok :

1. A vagy f.

2 .

II. Két kristályalak kombinációi :

1. o, tp. (24. kép.)

2. o, V

:

(25. kép.)

3. A, p.

4. a. A
5.

(
P K :

6. *m
: , p.

7. ,« A
III. Három kristályalak kombinációi :

1. <p., K :. p. (26. kép.)

2. *m\ , a, p. (27. ábra.)

3. b, A, *r.

4. b, A, K: (28., 29., 30. kép.)

5. f.i :, b, A (31. kép.)

6. K :, y, (p. (32. kép.)

7. U •, *8. m., (K :)

Az utóbbinál az (7: (5491) lapok rovátkoltságát a K

:

(2131) lapok válta-

kozása okozza.

IV. Háromnál több kristályalak kombinációi

:

1. A, p., rr (33. kép.)

2. /a :, P:, A, b (34. kép.)

3. ^ :, K:, A, b

4. b. A, *r., *F (35. kép.)

5. b, K : A, rj„ m. (36. kép.)

14 Az uralkodó alakot elsnek, a többit fontosságuk sorrendjében írtam.
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A 26., 29. és 36. képen feltüntetett kristályokhoz teljesen hasonlókat írt

le Vendl Mária a muszárii aranybányából (23) és az új *,3(17, 49, 66, 20}

formához közelálló J=! 18, 49, 67, 20! szkalenoédert is meghatározta.

A sátorosi kakitok nagysága igen különböz, néhány tized mm-tl

3—

4

cm-ig változik. Az uralkodó formák szerint találunk táblás, oszlopos,

romboéderes és szkalenoéderes termet kristályokat. Az egyes kristálylapok

külseje a különböz kombinációkban csaknem teljesen egyforma. Kivételt

csupán egy-két esetben észlelhetünk. A formák legtöbbje a kristálytanilag

legfontosabb [10Í1 : 1120 — TlOl] övhöz tartozik. 15

Az o 10001} a hexagonális prizmával való kombinációján kívül mind-

össze két kombinációban szerepelt. (24. és 25. kép.) Mindig uralkodó álak.

Lapjai érdesek, fénytelenek és többnyire nem is tükröznek.

Az a 11120! és b{ 10Í0} prizmák lapjai fényesek ugyan, de hullámos,

egyenetlen felületük miatt nehezen mérhetk.

Az m. 14041! romboédert mindössze két kombinációban találjuk. Lap-

jai kicsinyek, de fényesek és kitnen tükröznek.

A p.{ 101 1 } alapromboéder öt kombinációban fordul el. Sohasem
uralkodó alak. Lapjai ritkán fényesek, többnyire gyengén tükröznek.

A 67 10441} negatív romboéder kristályait mindig d'. {01 12} tetzi. A
kristályon uralkodó alak. Kristályai mindig sárgás színek. Lapjai kissé le-

göbölyödöttek, homályosak, tükrözésük elmosódott.

A cp. 10221} meglehets gyakran szerepel, néha uralkodó alak (26,

kép). Lapjai fényesek ugyan, de egyenetlenségük és legömbölyödöttségük

folytán tükrözésük kissé bizonytalan. Kivétel az o, cp. kombináció (24. kép),

amelyen lapjai tükörfényesek. Négy kombinációja került el.

A *1.10889} új negatív romboéder mindig alárendelt szerepet játszik

a b, d., *r. kombináció kristályain. Az oszlopos termet kristályokon a

b (0110) : d. (01 12) kombinációéit tompítja többnyire keskeny csík alakjá-

ban (35. kép). Lapjai vízszintes rostozottságuk mellett is jól mérhetk. A
meghatározására szolgáló adatokat a szögtáblázatban találjuk. Az inga-

dozások a következk :

± .A

*1.(0889) : *v.(8809) 0° 8*

: d.(0112) 0° 18.5’

A forma biztos.

Az >7.40445} két kombinációban ielenik meg (33. és 36. kép). A 36.

képen megrajzolt kristály az alakokban leggazdagabb kombináció, rj. lapjai

vízszintesen vonalkázottak, nem jól tükröznek.

15 A négyjegy övindexeket W e b e r értelmezésében használom (10).
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A *{0112} a leggyakrabban szerepl^ kristályalak. Lapjai a kombi-

nációkban mindig tetz lapok és az [1011 : 0112 = 0111] övtengellyel

párhuzamosan finoman rostozottak. Önálló kristályain a rostozottsághiány-

zik. Valószín, hogy itt nem is a * {0112} alakkal, hanem az f. {1012} po-

zitív romboéderrel van dolgunk. A * {0112} lapjai kombinációkban, a 30.

ábrán feltüntetett kombinációt kivéve, mindig alárendelt szerepet játszanak.

Elég jól tükröznek.

Az *m i {19, 13, 32, 12} index új szkalenoéder a {3252} formához

közel áll ugyan, de szögei alapján attól jól megkülönböztethet. Az
[10"l2: 1Í20 = 2201] zónához tartozik. Mindig uralkodó alak (27. kép). A
kristályt az alapromboéder lapjai tetzik. Az új szkaleonéder lapjai ferdén

rostozottak, tükrözésük többszörös és elmosódott. A mérési ingadozások

emiatt meglehetsen nagyok. A szögmérés adatait a táblázat tünteti fel, a

mérési ingadozások a következk

;

± A

*m: (19, 13, 32, 12) : *m. (19, 32, 13, 12) 0° 32.5’

: *m- (32, 13, 19, 12) 0 35’

A forma meglehets ritkán szerepel. Négy kristályon mértem. Biztosnak te-

kinthet.

Az *F{33, 16, 49, 18} új szkalenoéder a K :{2131 } szkalenoéderhez

áll közel. Mindig az *r.{0889} negatív romboédert kíséri (35. kép) és a

[0889 : 1010 = 3638] zónához tartozik. Lapjai a K:{2131 lapjaival ellen-

tétben mindig fénytelenek és nehezen mérhetk. Már ezáltal is megkülön-

böztethet a hasonló körülmények között (28. kép) tükörfényes lapokkal meg-

jelen K:{2131} szkalenoédertl. Határozatlan, elmosódott tükrözése miatt

a mérések bizonytalanok s így a formát bizonytalannak kell tekintenünk,

jóllehet a mérési ingadozások nem nagyok. Adatait a szögtáblázatban ta-

láljuk. A mérési ingadozások :

+ A

*F (33, 16, 49, 18): *F (33, 49, 16, 18) 0° 0.5’

: *r. (0889) 0° 35.5'

: *(0112) 0° 15’

A fi : {11, 3, 14, 8} szkalenoéder önálló kristályként is elfordul.

Kombinációi elég gyakoriak. Többnyire *{0112} romboéder tetzi (31. és

34. kép). Lapjai mindig homályosak, korrodáltak, tükrözésük gyenge és

szétfolyó.

A K.{2131} szkalenoéder a *{01121 romboéder mellett a leggyak-

rabban szerepl kristályalak. Sohasem uralkodó forma. Lapjai, ha kiseb-

bek, lükörfényesek, ha nagyobb méretek, homályosak és nehezen mérhe-

tk, néha ferdén rostozottak. Az U:{5491! lapjainak rovátkoltságát a

K:(2131) lapok váltakozása okozza.

A P :{325l } csupán egy kristályon szerepelt két lappal. Keskeny csík

alakjában jelenik meg (34. kép). Lapjai ferde rostozottságuk következtében

többszörösen tükröznek.

Az U : {549 1 } kristályai hegyes szkalenoéderes termetek. Lapjai fé-

nyesek, de ferdén rovátkoltak. (L. elbb.) Tükrözésük elmosódott ferde
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csík. Csupán az ö^*8, m. kombinációban találjuk. Kristálya, ritkák.

A V:{6, 5, 11. 11 szkalenoéder a bázislapokkal kombinálva táblás

termet kristályokon fordul el (25. kép). Lapjai tükörfényesek. Kristályait

ritkán, rendszerint chabazit kíséretében találjuk.

Az V {12, 32, 44, 13! negatív szkalenoédert mindössze két kristá-

lyon észleltem. Lapjai csíkok alakjában tompítják a K" .{2131 } hegyes
csúcséleit és fels végüknél legömbölyödve csaknem egybefolynak a

<jp.{0221} lapjaival (32. kép). Felületük ívelt, legömbölyödött és finoman
ferdén rostozott, de fényes. Két szomszédos lap tükrözése ívvé folyik össze.

A *8{17, 49, 66, 20! új negatív szkalenoéder a[0885 : 1120 = 15, 15, 0. 24]

övhöz tartozik. Mindig az U :, *;>, m. kombinációban jelenik meg, az
V '12,32, 44, 13)-éhoz hasonló helyzetben. Lapjai is ahhoz hasonlóan le-

gömbölyödöttek és ferdén rostozottak. Elég fényesek, hogy tükrözésük mérhet
legyen. Tükrözésük szintén ívvé folyik össze, amelynek két végén azonban
egy-egy határozott, fényesebb csík látható. Kristályai ritkák. Meghatározása
céljából két kristályt mértem. A mérési ingadozások közepesek, mégis a
tükrözés határozatlansága miatt a formát bizonytalannak kell tekintenünk.

A mérési adatok a szögtáblázatban találhatók, az ingadozások adatai a
következk

:

+ A
*8 07, 49, 66, 20) : *8 (66, 49, 17, 20) 0' 19'

: *8 (17, 66, 49, 20) 0° 20.

A kombinációk, mint említettem, kevés kristályalakból állnak. Három-

nál több alak kombinációja mindössze öt van. Ezek közül is kett közel

áll egymáshoz. A kristályok a már említett K a 1 b-féle hidrotermális típu-

soknak felelnek meg. A legidsebb, magas hmérsékleten képzdött made-

ranertali és oberbergei típusokat, az alapromboéder kristályait Sátoroson

nem találjuk meg. Azonban valószínleg a maderanertali típushoz kell so-

roznunk a néha található lemezes kalcitot. Ez a zeoliteknél idsebb kép-

zdmény, mindig zeolitekkel borítva fordul el. A kombinációk túlnyomó

része a szkalenoéderes wülfrathi és a b 11010!, valamint d. {0112! fformák-

kal jellemzett freibergi típushoz tartozik. Ezek részben egyedül lépnek fel,

s ilyenkor nagy mennyiségben fedik a kzetrepedések falát, részben a zeo-

liteket kisérik s ilyenkor csak szórványosan, egyenkint találjuk ket. A wülf-

rathi típusú szkalenoéderes kristályok a zeolitekkel együtt találhatók, me-

lyeknek tipikus képzdési hmérséklete 200' C körül van. így találjuk az

*m;{19, 13. 32, 12}, u :{1 1, 3, 14, 8} és U : {5491 }, valamint a K.T2131} szkale-

noéderes termet kombinációit. Ezzel szemben a freibergi típusú kakitokat

rendszerint nem kísérik zeolitok, hanem önállóan lépnek fel, ami megfelel

alacsonyabb képzdési hmérsékletüknek. A laumonitot kísér táblás ter-

met kakitok (24. kép) a laumontitnál fiatalabbak. Érdekes a b, d., K:
kombináció, mely megjelenik prizmás, szkalenoéderes és romboéderes ter-

mettel is (28., 29., 30. kép). Ezek nagy mennyiségben fordulnak el és köz-

tük elszórtan találjuk a b, d., *r. és a b, d., *r., *F kombinációkat (35. kép).

Ugyancsak egyedül, de nagy mennyiségben találhatók a — 1 R (vagy T i R)

romboéder kristályai is.^Az U *8, m. kombináció lapjai teljesen egyenl
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mértékben fejldtek úgy, hogy a félkristály 15 igen hegyes háromszög által

határolt piramisnak tnik fel. A formákban leggazdagabb b, K ., t m.

kombinációban uralkodó alak nincsen. A lapok csaknem mind egyenl

nagyságban fejldtek (36. kép). E kombináció kristályai is nagy mennyi-

ségben borítják a repedések falát, zeolitek nem kísérik. Lényegileg szintén

a freibergi típushoz tartoznak. Felületük néha színesre futtatott.

Végül megtalálható a föld felszínének hmérsékletén képzdött, K a 1 b

által hidrikusnak nevezett, sárgás szín rüdersdorfi típus is, melyet a me-

redek romboéderes d és ó., p., rj. kombinációk képviselnek (33.

kép). Ezeket a freibergi típusú kristályok között elszórva, részben azokra

nve találjuk.

A freibergi típusú kalcitokra nve fordulnak el a 2—3 mm-es méret

fi-kvarckristályok. Rajtuk csupán az m { 10101 hexagonális prizmát, valamint

az rflOll) és z {0111} romboédereket észlelhetjük. A negatív romboéder-

lapok, mint rendesen, itt is kisebbek, mint a pozitív romboéder lapjai. E

kristályok egyik végükkel a kalcilra nve 3—4-es csoportokat alkotnak.

Gyakoriak a lépcszetesen elvékonyodó „babiloni kvarcok", és néha ú. n.

„buzogányos kvarcokat" is találunk. E kvarc-kristályok vicinális lapjaik

alapján a Kalb féle II. típusú hidrotermális kvarcoknak felelnek meg (24).

Képzdésük Kalb szerint egybeesik a freibergi típusú kalcitok képzdé-

sével, tehát alacsonyabb hmérsékleten kristályosodnak és fiatal kiömléses

kzetek üregeiben elég gyakoriak. Fleg olyan freibergi típusú kalcitokra

nve találjuk, melyeken a d {0112} az uralkodó alak (30. kép).

Az eddig elmondottak alapján megállapíthatjuk a származástani sor-

rendet. Az elméleti megállapításokat a megfigyelések teljesen igazolják. A
bánya kzete alkálimészsorba tartozó kzet lévén, a repedéseiben képz-
dött hidrotermális ásványok is a jellegzetes mész-ásványok lesznek. A hid-

rotermális fázisok közül, mint már említettem, itt csak a közepes és ala-

csony hmérsékletek léptek fel. A nekik megfelel ásványok csak zeoli-

tek és mészkarbonátok lesznek. Az egyszer észlelt magnetit-kiválás ezeket

megelzen, beolvasztott homokk-zárvány kontaktusán történt. A pirít ala-

csony hmérsékleten képzdött, zeolitokra és kalcitra települt. A zeolitek

és a karbonátok 300°, st legnagyobbrészt 200° alatt képzdtek. Végül a

tf-kvarcok a freibergi típusú kakitokkal egyidejleg a csaknem kihlt ol-

datból kristályosodtak.

A származási sorrend tehát :

1.

) Lemezes kalcit.

2.

) Zeolitek (a wülfrathi típusú kalcitokkai egyidejleg). Sorrendjük :

episztilbit; laumontit (a kétséges zeolitekkel)
; heulandit ; chabazit és dez-

min egyidejleg.

3.

) Karbonátok (aragonit, freibergi típusú kalcitok, dolomit) és pirit.

4.

) /^-kvarcok ; rüdersdorfi típusú kalcitok.

A legidsebb képzdmény a lemezes kalcit, melyen fennve a leírt

zeolitok mindegyikét megtaláljuk. Ide kell soroznunk a zömök, sokszor

táblás termet prizmás kalcitokat, melyeket zeolitekkel borítva vagy sza-

badon találunk. A zeolitekkel egyidejleg képzdött szkalenoéderes kalci-

tok részben a zeolitokon fennttek, részben azok borítják ket.
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A zeolitek sorrendje csaknem teljesen megegyezik a nadapi zeolitek-

nél megadott sorrenddel (13). Itt is legidsebb az episztilbit, melyet néha

lemezes kalcitra nve találunk. Reá tapadva találtam laumontitol, dezmint

és chabazitet. A laumontiton fennve megtaláljuk a kétséges zeolitokat,

heulanditot, dezmint és chabazitet, míg a heulanditon csak dezmint és cha-

bazitet láthatunk. Végül e két utóbbi egyidejleg képzdött, mert dezminre

nve találunk chabazitet és megfordítva is.

A zeolitek kiválása után kristályosodott a karbonátok túlnyomó része.

A sorrendben els az aragonit. Kristályaiban megtaláljuk a lemezes kalcit

zárványait, amely, mint említettem, magasabb hmérsékleten kristályosodott

mint a zeolitek. Ugyancsak zárványként tartalmazzák az aragonit kristá-

lyok a laumontit és a kétséges zeolitek kristályait is. Az aragonitra nve
a kalcit d.{0112} (vagy f.{10l2} romboéderei találhatók, amely kristályo-

kat a freibergi típushoz kell soroznunk. Ez utóbbiakra tapadva találtam

egy alkalommal a dolomit apró gyöngyházfény romboédereit.

A pirít apró kristályai az összes típushoz tartozó kalcitokon, valamint

a zeolitokon fennve fordulnak el, ami megfelel a pirít természetének.

A freibergi típusú kalcitok közül az alacsony hmérsékleten képz-
dött romboéderes termet kristályokra (30. kép) nve találhatók kis cso-

portokban a /?-kvarc kristályai. Tehát a kvarc e kalcitokkal egyids, illetve

fiatalabb, amint az az elméleti meggondolásokból is következik.

A tényleges sorrend tehát az elméletileg megállapítható származási

sorrendet pontosan fedi.

Az ismertetett ásványok száma, a közelebbrl meg nem határozható

kétséges zeolitokat nem számítva, tizenegy.

(Készült a Magyar Nemzeti Múzeum ásvány-kzettárában és a Kir.

Magy. Pázmány Péter Tudomány-Egyetem ásvány-kzettani intézetében).
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A REGETERUSZKAI KBÁNYÁK KZETEI ÉS ÁSVÁNYAI.*
(A XX. és XXL táblával.)

Irta : Dr. Krössy László.

Regeteruszka az Eperjes-Tokaji hegység nyugati lábánál épült, ott

ahol a szalánci Nagyvárhegy (730 m) és a Bogotá vagy Kerekhegy (870

m) között az út a Topolya völgyébl az Ósva völgyébe vezet át.

A környék földtani-kzettani viszonyaival eddig csak H. W o 1 f bé-

csi geológus foglalkozott 1869-t en (1) és Roth Sámuel lcsei tanár

1884-ben (2).

W o 1 f csak nagyjában tárgyalja a vidéket. Azt irja, hogy Regete-

ruszka és Szalánc között az andezit hegyek közét neogén és diluviális

üledékek foglalják el. Ezt a hágót használták fel arra, hogy a Kassa—Sá-

toraljaújhelyi vasútvonalat átvezessék az Eperjes-Tokaji hegységen. A va-

sútvonal bevágásai cerithiumos-, congeriás- és diluviális rétegeket tártak fel.

Roth Sámuel az Eperjes-Tokaji hegység északi részének kze-

teit tanulmányozta és ebben a dolgozatában röviden megemlíti a regete-

ruszkai vasúti bevágásban feltárt kzeteket is. Az megállapítása szerint

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1941. decemberi szakülésén.


