
ÁSVÁNYTANI KÖZLEMÉNYEK II

T o kod y László.

A pirít morfogenetikai meghatározását még nem sikerült elérni. Erinek érde-

kében szükséges a kevésbbé jelentsnek tn elfordulásokat is tanulmányozni, hogy

a piritrl teljes képet rajzolhassunk és alakulásbeli sajátságait megállapíthassuk.

Ezt a célt szolgálják az alábbi vizsgálati adatok.

*

Pyrit— Rudna (Spis, Szepes vm., Csehszlovákia).

Roznáva-( Rozsnyó-) tói nyugatra az Ivágyóhegy (954 m) szideritjében talál-

ható piritrl több szerz (Maderspcich L. 1880, Tóth M. 1882, Schafarzik
F. 1904, Papp K. 1915) megemlékszik, de kristálytani sajátosságairól eddig nincs

semmi adatunk.

D ö r ö g d y D. gyjteményében négy igen szép sziderit-darab van, melyeken
figyelemreméltó pirit-kristályok ülnek. Ezek a pirit-kristályok a szürkés-sárga, szür-

kés-barna vagy világos borsárga sziderit-en ülnek, melynek egyetlen kristály-

alakja, az alapromboéder 4—20 mm nagyságot ér el. Az egyik szederit-darabon a

ffömeget alkotó szideriten kívül kvarc és kalcit jelent meg. A kvarc-

kristályok színtelenek, rajtuk a szokásos m (íoío]
,

i {íoíij
,

z {orii} forma figyel-

het meg. A fehérszín kalcit e {
0112 )- alakban jelenik meg, nagysága 10—20 mm.

A pirít kristályai 0,5—3 mm nagyok, a legtöbbjük azonban csak az
1 mm nagyságot éri el. Felületük gyakran zöldes- :

bolyás, ibolyáskék vagy vöröses-

ibolya színre futtatott. Formákban szegények, mindössze három kristályalak ismer-

het fel rajtuk:
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Típusuk változatos. Négy jól elkülöníthet típusba sorolhatók: 1. hexaéderes,

2. öktaéderes, 3. oktaéder-hexaéder középkristály és 4. pentagondodekaéderes.
Négy hexaéderes típusú kristályt vizsgáltam meg. A tanulmányozott, 1 mm

nagy kristályok vöröses-ibolyás színre futtatottak. Az uralkodó hexaéder lapjai a

szokott módon váltakozva, éleikkel párhuzamosan ersen rostozottak. Az ^oktaéder

alárendelt. A hexaéderek az egy'k kristálytani tengely irányában kissé megnyúltak,

ennék következében kifejldésük többé-kevésbbé négyzetes rendszerre (II. r. prizma

és I. r. piramis kombinációja) emlékeztetnek.

Az öktaéderes típus megvizsgált kristályainak száma négy. Ezek között

egyetlenegy kristályon csak az oktaéder fejldött ki. Az 1 mm nagy kristály tompa-
fény aranysárga lapjai sírnák. Három, 1— 1,25 mm nagy kristály zöldes-ibolyásra

színezdött lapjai élénkfények. E kristályokon az uralkodó oktaéderen kívül apró

lapocskákkal a hexaéder is megjelent. Az öktaéderes kristályok nagyon szép szabá-

lyos (ideális) kifejldést tüntetnek fel.

Az oktaéder-hexaéder középkristálytípust képvisel kristályok ritkák. A vizs-

gált anyagban mindössze kett fordult el (az egyik 1 mm, a másik 3 mm). Mind-

két krstály egyes lapjain — nem mindegyiken — ibolyáskék futtatási szín figyel-
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heí meg. A kristályok felülete mozaikkristályra emlékeztet. Az oktaéderlapokon
rozettaszeren pikkelyek helyezkednek el. A hexaéderlapokat négyzetalakú szub-
individuumok borítják, melyeknek határélei az [a : o= 100 : 1 11] övbe esnek.

A pentagondodekaéderes kristályok mérete 0,5 mm. Öt kristály tartozik e

típusba. Egyetlen kristályalakjuk az e {
210

j , melynek lapjai a jellemz éllel pár-
huzamosan finoman rostozottak, rajtuk futtatási szín nincs.

Pirit — Gánt (Fejér vm.)

1947-ben, egyetemi kirándulás során végzett gyjtésem anyagából, Gánton,.
a hosszúharasztosi bányából piritkristályokat gyjtöttem. A hosszúharasztosi
bauxitbánya fekvje felstriász dolomit. A dolomit felszínén a bauxit határán, rnan-
gános bevonat, kéreg mutatkozik. A hosszúharasztosi bányában a már lefejtett

bauxit alól napfényre bukkanó dolomit karsztos felületein több helyütt látható ez a

mangános kéreg, melyen néhol limonittá alakult pirit-kristályok voltak. A rózsaszín
vagy ibolyás festdés dolomit fölött 2—5 mm vastag mangános kéregén helyez-

kednek el a csoportosan összentt 0,5— 1,5 mm egykori pir'tkristályok. Fényl íelüle-

tek, mintha csillogó mázzal volnának bevonva.

A kristályok hexaéderek. Nagy ritkaságként az uralkodó hexaéder csúcsain

az oktaéder parányi lapjai is megjelennek. A kristályok legnagyobb része legömbö-
lyödött, de azért gyakran találni egyenes élekkel kifejldött kristályokat is. Utób-

biakon azonban mindig egyedül csak a hexaéder ismerhet fel. A kristályok általá-

ban csoportosan, egymással összenve, egymáson félig áthatolva fordulnak el-
Az egymással párhuzamos él kristályokból összetevdött tömbök maximál'san

5 mm nagyságúak. A kristálycsoportok között találhatók a hexaéder-oktaéder kom-
binációját feltüntet kristályok.

Pirit — Ralimba (Veszprém vm.)

A halimbai bauxit föltárása céljából több fúrást mélyítettek. Az egyik fúrás

pirittartalmú mintáját megvizsgálásra Vadász E. bocsátotta rendelkezésemre.

Az 1946 március 16-án végzett fúrás 57,2—57,4 méter között piritet ütött meg.

A fúrásminták pirites darabjain szép kristályok ülnek. A kristályok mérete 0,5—5
mm között változik. Rajtuk mindössze három forma állapítható meg:

a (lOOj o {lll} e {210}

Az' élénkfény kristályok típusa oktaéderes. Az uralkodó oktaéder lapjai

vagy simák, vagy a lapközépen kimart, illetve apró pikkelyekbl állónak látszanak.

A hexaéder lapjainak kifejldése kétféle: görbült vagy sima. Ha görbn't topokkal

jelenik meg, akkor finoman rostozott. Ha síklapokkal fejldik ki, akkor apró göd-

röcskék borítják és ezért felszíne bársonyosan csillog.

/. ábra Pirit Halimbáról — Pvrit von Malimba.
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A hexaéderrel egyenl nagy lapokkal alakul ki az c
|
2

1

o
J

Kifejldése sok

hasonlóságot árul el a hexaéderlapokhoz. Megjelenik görbült lapokkal cs ekkor az
a: e éllel párhuzamosan finoman rostozotí. Kifejldik síma lapokkal is, ekkor azon-

ban a lap bels része hiányos: apróbb laprészletekbl áll vág)' üreges és csak az

a: e és a: o élek közelében alkot összefügg sík felületet.

A kristályok kombinációja kétféle. Az egyik kombinációban csak az a
!
100

és 0 ! 111
!
vesz részt. Ezeken a kristályokon jelenik meg a bársonyos felület hexa-

édei. A másik kombináció-típusban az elbbi két formához az e { 210 } is csatlakozik.

Egyik halimbai fúrásból egy 35 mm hosszú és 15 mm átmérj hengeres
piritkonkréció került ki. A henger belseje kristályos szemcsés. A henger palástján

sugaras elrendezdésben egymással tömötten összentt, megnyúlt piritkristályok

helyezkednek el. A hengert ferdén elhelyezked öv öleli körül, ennek felületén ül
és többé-kevésbbé hipoparallel elrendezdés piritkristályok csúcsain az a

J
1 00 }

o
{
111

}
és e

(
210

) forma figyelhet meg. A krstályok típusa oktaéderes. A kristá-

lyok az 5 mm nagyságot is elérik. A konkréció kristályai Iegömbölyödöttek, alig

fénylk. A konkréció rajzát az 1. ábra tünteti fel.

JI. Tokojh

Muiiepa.iorn'ieeKiie coonjeiiiiH

Abtop .saKHMaeTCH MopdbojiorrmecKHM omicaHHeM HeKOTopwx KpacTajiJioB

napirra c oipefi ne.ibio onpeaejiemm Mop^oeHeTmecKiix cboííctb napuTa. Oh
oímcaeT KpucTanjibi napaTa Tpex MecTopo<K,aeHníí : Py^fia, TaHT, XajiHMöa. noejie/i-

nae Asa MecTopoiKaeHHH hbjihiotch öOKCHTOBMMu iáé napnT B CTpenaeTCH Ha
rpamme noaoniBeHHbix aonoMHTOB h öOKCHTa. KpacTajiJibi nepura OTnacTH npe-

Bpamajmcb b jihmohht. rocno^cTByioT (Jjopmbi reKcae^epa.

MINERALOGISCHE MITTE1LUNGEN. II.

L. T okod y.

Pyrit— Rudna (Komitat Spis— Szepes, Ischechoslovakei.)

Pyrit, dér im Siderit des Ivágyóhegy (954 m) westlich von Rozniíva (Rozs-
nyó) vorkommt, wird von mehreren Autoren erwáhnt (L. Maderspach 1880.
M. Tóth 1882., F. Schafarzik 1904., K. Papp 1915.) aber von semen
kristallographischen Eigenschaften habén wir bisher keinerlei Angaben.

In dér Sammlung von D. Dr ö gdy befinden sich vier sehr schöne Sde-
ritstufen, an denen beachtenswerte Pyritkristalle sitzen. Auf djese Kristatle beziehr

sich d :

e nachstehende Mitteilung.

Die Pyritkr :

stalle sitzen auf dem gráulichgelben, graulichbraunen odor hel'-

weingelben Siderit, dessen einzige Kristallform, das Grundromboeder, 4—20
mm gross ist. An dem einen Sideritstück erscheinen ausser dem Siderit, dér Haupt-

masse, Q u a r z und K a 1 z i t. Die Quarzkristalle sind farblos; an ihnen lassen

sich die gewohnten Formen m
(

1(V*°}, r
(
10 Í 1 }, z {0111 )

beobachten. Dér weisse

Kalzit erscheint in dér Form e {
0112

) ; Seine Grösse ist 10—22 mm.
Die Kristalle des Pvrits 6ind 0,5—3 mm gross, die meisten von ihnen aber

\
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bloss 1 mm. Ihre Oberfláche ist oft grünlichviolett, violettblau oder rötlichviolett

angelaufen. Sie sind formenarm; es s
:nd an ihnen insgesamt drei Kristallformen zu

erkennen:

a
{
100

}
0 {111}- e

{
210

}

Ihr Typus ist mannigfaltig. Es lassen sich leicht vier Typen unterscheiden:
1. hexaedrischer, 2. oktaedrischer, 3. Oktaéder—Hexaeder-M ttelkristall und 4.

pentagondodekaedrischer.
Ich habé vier Kristalle von hexaedrischen Typus untersucht. Die untersuchten,

1 mm grossen Kristalle sind rötlichviolett angelaufen, die Fláchen des herrschen-
den Hexaeders in dér gewohnten Weise abwechslend, parallel zu ihren Kantén
stark gerieft. Das Oktaéder ist untergeordnet. Die Hexaeder sind nach dér einen
kristallographischen Achse etwas gestreckt, darum erinnert ihre Entwicklung mehr
oder minder an das quadratische System (KomKnation von Prisma II. Ordn. und
Prisma I. Ordn.).

Vöm oktaedr'schen Typus habé ich ebeníalls vier Kristalle untersucht. A i

e :nem einzigen Kristali ist bloss das Oktaéder entwickelt; dér 1 mm grosse Kristail

hat matté, goldgelbe, glatte Fláchen. Die grünlichviolett gefárbten Fláchen dér

übrigen drei, 1— 1,25 mm grossen Kristalle sind von lebhaftem Glanz. An d'esen

„ Kristallen erschien ausser dem herrschenden Oktaéder auc'n dér Hexaeder uzw.
mit winzigen Fláchen. Die oktaedrisehen Kristalle zeigen sehr schöne, reguláre

(ideale) Entwicklung.

Dér Typus des Oktaéder—Hexaeder-Mittelkristalls ist von ganz wenigen
Kristallen vertreten. Ich habé im untersuchten Matériái insgesamt zwei gefunden
(einen von 1 mm und einen von 3 mm Grösse). Einzelne — nicht sámtliche — Fiá-

chen beider Kristalle sind v’olettblau angelaufen. Die Oberfláche dér Kristalle erin-

nert an Mosaikkristalle. An den Oktaederfláchen sitzen Schuppen in rosettenartiger

Anordnung. Die Hexaederfláchen sind von quadrapschen Subindividuen bedeckt,

dérén Grenzkanten in die Zone [a : 0= 100 : 1 1 1] fallen.

Die pentagondodekaedrischen Kristalle sind 0,5 mm gross. Zu diesem Typus

gehören fünf Kristalle. Ihre ernzige Kristallform ist e { 210 í ; die Fláchen sind paral-

lel zr charakteristischen Kanté fein gestreift und zeigen keine Anlauffarbe.

Pyrit — Gánt (Komitat Fejér).

lm nachstehenden teile ich meine Beobachtungen über den Pyrit mit, den ich

in dér Grube von Hosszúharasztos gesammelt habé.

Das Leigende des Baux :

tkörpers, in dér Grube von Hosszúharasztos ist Ober-
trias-Dolomit. An dér Grenze des Dolomits und Bauxits ist ein manganhaitiger
Überzug, eine Kruste zu erkennen. Ich habé an den karstartigen Schollen des nach
Abbau des Bauxit zutage tretenden Dolomits diese manganhaltige Kruste an mehre-
ren Stellen gefunden, hie und da über ihm auch die Kristalle des zu Liinonit um-
gewandelten Pyrits. Die gruppenweise zusammengewachsenen einstigen Pyrit-

kristalle, die sich zu Limonit umgewandelt habén, sitzen auí einer 2—5 mm dicken

manganhaltigen Kruste über dem rosafarbigen oder violetten Dolomit. Die Kristalle

dér Limonitpseudomorphosen nach Pyrit sind 0,5— 1,5 mm gross. Ihre Oberfláche

glánzt; ihre Fláchen sehen aus, als wáren sie von einer glitzernden Glazur
überzogen.

Die Kristalle sind Hexaeder. Es ist eine Seltenheit, wenn an den Ecken des

herrschenden Hexaeders auch die winzigen Fláchen des Oktaeders erscheinen.

Die meisten Kristalle sind tonnenförmig abgerundet, doch finden sich oft

auch Kristalle mit geraden Kantén. An den letzteren lásst sich stets bloss dér

Hexaeder erkennem
Die Kristalle kommen gewöhnlich gruppenweise, miteinander verwachsen,

einander halb durchdringend vor. Die Anháufung dér Kristalle mit zueinander paral-

lelen Kantén sind höchstens 5 'mm gross. Unter den Kristallgruppen finden sich

auch Kristalle, welche die Kombination Hexaeder-Oktaeder zeigen.
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Pyrit — Halimba (Komitat Veszprém).

Zum Auíschluss des Halimbaer Bauxits vvurden mehrere Bohrungen vor-'

genommen. Ich bin dem Universitátsproíessor Elemér Vadász zu Dank ver-

pílichtet, das er die Güte hatte, mir die pyrithaltige Bohrproben zr Untersuchung
zu überlassen.

Am 16. Marz 1946 schlug die Bohrung zwischen 57,2—57,4 m Pyrit an. An
den pyrithaltigen Stücken dér Bohrproben sassen schöne Kristalle. Ihre Grösse
schwankt zwischen 0,5—5 mm. Es können an ihnen insgesamt drei Formen fest-

gestellt werden:

a 1 100
J

o
{

i 1
1 }

e
|
210 *

Dér Typus dér lebhaft glánzenden Kristalle ist oktaedrisch. Die Fiáchen des
herrschenden Oktaeders sind entweder glatt, oder es erscheinen in dér Flachenmitle
zerfressene bzw. winzige Schuppen.

Die Flachen des Hexaeders zeigen zweierlei Entwicklung: gekrümmte und
glatte. D e gekrümmten Flachen sind fein gestreift, die ebenen Flachen von kleinen

Grübchen bedeckt und glánzen darum samtartig.

Mit gleich grossen Flachen wie die des Hexaeders ist auch die Form e(2lo|
ausgebildet. Ihre Entwicklung hat viel Ahnlichkeit mit den Hexaederflachen. Sic

erscheint mit gekrümmten Flachen. und dann ist s
r

e parallel zu dér Kanté a : e

fe n gerieft. Sie entwickelt sich auch mit glatten Flachen. dann aber ist dér innere

Teil dér Flachen unvollkommen: sie besteht aus kleinen Fláchenteilchen oder ist

hohl und bildet nur in dér Náhe dér Kantén a: e und a : o eine zusammenbángende
ebene Oberfláche.

Die Kristalle bilden zweierlei Kombinationen. An dér einen Koinbination r.eh-

men bloss a
{
íoo

}
und o •(

ni
[
tei I. Dér Hexaeder mit samtiger Oberfláche erscheint

an diesen Kristallen. Bem anderen Kombinationstypus gesellt sich zu den vorher

erwáhnten beiden Formen auch noch e{ 210 j.

'

Aus dér einen Halimbaer Bohrung kam eine zylindrische Pvritkonkretion

m :

t 35 mm Lángé und 15 mm Durchmesser zutage. Dér Innere des Zylinders ist

kristallisch-kömig. Am Mantel des Zylinders sitzen miteinander dicht zusammen-
gewachsene, gestreckte Pvritkristalle in strahliger Anordnung. Dér Zylinder ist von
einem sch'eflaufenden Gürtel umgeíasst, und an den Ecken dér Pyrit-

kristalle, die an seiner Oberfláche in mehr oder rninder hypoparalieler Anordnung

sitzen, können die Formen a
{
íoo }, o

{

m
}

und e
{
210

J
beobachtet werden. Diese

oktaedrischen Kristalle erreichen hie und da die Grösse von 5 mm. Die Kristalle dér

Konkretion sind abgerundet, kaum glánzend. Die Konkretion ist auf Abbildung 1.

dargestellt.


