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CERLSSZIT A VELENCEI-HEGYSÉGBL
ZSIVNY VIKTOR*

J a n t s k y B., majd E r d é 1 y i J. a Velencei-hegység ÉNy-i lábán lév
Szzvári-malom közelében indított érckutató feltárásból cerusszitkristályokat

gyjtöttek. Alábbiakban az általuk gyjtött anyag kristálytani vizsgálatának
eredményét ismertetem.

A rendelkezésemre bocsátott minták ftömege tömött, vagy többé-kevésbbé
likacsos kvarc, melyet cerusszit jár át. A cerusszitkristályok megjelenése többféle.

'1. A tömött (vaskos) kvarc üregeinek és repedéseinek falán, kvarckris-

tályok társaságában, illetleg az elbbieket kitölt cerusszit üregeiben ül cerusszit-

kristályok gyakran cm nagyságot is elérnek, sokszor tökéletesen víztiszták,

lapjaik tükörfényesek ; ritkábban világos húsvörös színek. A nagy kristályok

azonban legtöbbnyire keresztben átnnek az üregeken ; ennek következtében,
terminális lapok nem fejldhettek ki rajtuk. Máskor csak néhány lapjukkal
emelkednek ki a felszínbl ; ezek a cerusszit nag\' ridegségénél fogva nem fejt-

hetk le vizsgálat céljára anélkül, hogy darabkákra ne pattogzanának szét.

2. A sejtes kvarc repedéseit vagy nagyobb üregeit kitölt, vagy kibélel
kvarckristályhalmazok kristályai közé ntt cerusszitkristályok általában kicsi-

nyek, 1—2 mm hosszúak, többnyire nem átlátszók, zavarosak, vagy homályos
lapokkal fejldtek ki ; színtelenek, vagy többé-kevésbbé világos sárgásak, vöröses
sárgásak, vagy vörösösek ; sokszor világos sárgásbarnás, vagy zöldes anyag 'vonja

be ket.
3. A sejtes kvarc üregeiben képzdött fekete szín cerusszitkristályok

halmazokat alkotnak.

1 1 kristályon a következ 33 alakot állapítottam meg :

c jOOl} r Í130Í i !021! u ]07\\ 71 }302» *}7.15.4!

b ;oiO! Jl.21.0! V (031!. ’í 00o l 12011 }5.20.1!

a )ioo! 1017} C ;072| n 1091} 9 11311 *‘1.23.12!
*

{650( }025! 2 !041| h }0.14.1| s 1121!

m jlioi X S012! n }05l! y )102j P 1111!
*

Í5.12.0Í k JOllí t J061| e }101! 0 1112!

A csillaggal megjelölt alakok — amennyire a rendelkezésemre álló hiányos
irodalom megállapítani engedte — a cerusszitra újak.

Az *}5.12.0j új alak az 1. kristályon kétoldalt 1 — 1 lapjával lépett fel.

észlelt számított A
(5.12.0) : (010) 34° ir 34°20’ -9’

A felsorolt alakok közül azokat, melyek csak egy kristályon, csupán egyetlen

lappal jelentek meg, még akkor is bizonytalanoknak kell tekintenünk, ha az ész-

lelt és számított szögértékek kielégíten megegyeznek egymással. Ezek a követ-
kezk :

A *5 650! csak 1 lappal szerepel a 6. kristályon (4. ábra).

észlelt számított A
(650): (110) 4°29’ 4°26’ -f3’

Az
j
1.21.01 egyetlen lapja igen keskeny csíkként a 8. kristályon jelent meg.

észlelt számított A

(1.21.0) : (010) 4°21’ 4°28’ -7’

• Klüadta a M. Földtani Társulat 1953> I. 21.-i szakülésén.
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Ezt az alakot elször Amaral SérgioE. találta a lageadoi cerusszi-

tón (1). (A hozzá közel es jl.23.0| alakot D ü b i g k H. mint kétes formát az
ütavi-hegységi cerusszitról ismertette elször (2, 3).

A *j017i és C j072{ alakokat csak a 3. kristályon, igen rossz reflexet adó
egyetlen lapjuk alapján állapítottam meg

:

észlelt számított A

(017): (010) 84°18’ 84°06’ +12’
(072): (010) 2rS6’ 21°34’ +22’

A 4. kr.-on megjelent !025( alak egyetlen lapjának a [010]-hoz mért hajlás-

szög^ kielégít, ámbár a lap reflexe igen rossz volt

:

észlelt számított A

(025):(0T0) 73°41’ 73°52’ -11’

? )081|. A 9. kr.-on fellép egyik alak egyetlen lapjának szögértékeibl
számított v-érték !081| és S071Í ?-ja közt van :

észlelt számított q A

(081) : 80°lli/,’ -451/2’ »

79°26

(071):78°491/2’ +36 1
//

A *j7.15.4! alaknak az 1. kr. [110,021] = [112] zónájában fekv esetlen
lapját kielégít eredménnyel mértem. A zónaviszonyok tekintetbevételével
mindegyik szögadatból külön-külön ugyanaz a j 7.15.4] szimbólum adódik.

észlelt számított - A

(7.15.4) : (021) 38°20’ 38=061/2’ +13/2’
:(110) 26=15’ 26=32’ -17’
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|7.15.4J az egyszerbb |241j és j372| közé esik, de egyikkel sem helyette-
síthet, mert a bellük levezetett o(hoí)-értékek tetemesen eltérnek a szóbanforgó
lap mérési adatából adódó

dihoi) = 64°32^’ értéktl

;

jj(2oi) = 67° 07%’ (számított)

t<(704)
= 64° 32%’ (észlelt)

qIsoz) = 60° 38%’ (számított)

Az *;5.20.1( szimbólumú, igen meredek bipiramisnak következ szögeit

mértem :

észlelt számított A

(5.20.1) : (010) 22°37’ 22°34’
-f

3’

:(110) .36°34%’ 36°28%’ -f6’

:(111) 46°16’ " 46°23’ -6’

Fenti szögértékekböl a szóbanforgó bipiramis (mely nem esik ismert zó-

nába), szimbóluma { 24.96.5 j-nek adódik ;
ebbl vezethet le az egyszersített

(5.20.1 1 szimbólum. Az elbbibl számított szögértékeket;

(24.96.5) : (010) = 22°34’

: (110) = 36°34%’

; (111) = 46°18’

a fent közéltekkel összehasonlítva kitnik, hogy az j5.20.1| szimbólum elegend
megközelítéssel helyettesítheti a bonyolultabbat. A szimbólum kiszámitásához
a (OlO)-hoz és (llí)-hez mért szögeket ha.sználtam, mert az (110) lap hármas
reflexet szolgáltatott. (A fent közölt 36°34% .szögérték a hármas reflexnek áz

}5.20.1| szimbólumnak legjobban megfelel tagjára vonatkozik.)

Az *jl.23.12j-nek az 1. kr. [110,021] = [112 ]
zónájában fekv egyetlen

lapját, a (1.23.12)-t mértem. (Az [112] zónában fekv (7.15.4), (021), (111)
és szóbanforgó lapunk közti szögekbl [lásd a (7.15.4)-re vonatkozó szögadato-
kat is] a racionális kettsviszonyok törvényébl és a zónaegyenletbl, ellenrzés-

képpen számítva, ugyancsak az
j
1.23.12] szimbólumot nyerjük.)

észlelt számított A

(T.23.12) : (021) 3°34%’ 3°30’ -f4%’
:(110) 68°13%’/ 68°08%’ -f5’

A kr.-ok felépítésében — a formák gyakoriságán kívül a lapok kifejldésé-

nek mértékét is figyelembe véve — csupán a 'jOlOj, jll0[, j021j, J012], ]111| és

jl02| lényegesebb, ill. lényeges szerepüek. Uralkodóan azonban csak a [001 ]
és

[100], ill. mindkét zónába tartozó (jOlOj, JHO], j021j és] 012j) alakok lépnek

fel. A jOllj elég gyakori, de lapjai — a 7. kr. kivételével (5. ábra) — mindig
igen keskenyek. Az elsfajta prizmák öyében a magasabb index lapok gyakoriab-

bak, mint a vertikális zónában. Legerteljesebben fejlett az [100]-zóna s az ala-

kok (010) közelében halmozódnak úgy, amint azt Tokody megállapította (^,5).

Az említett kristályok túlnyomó része a c-tengely irányában nyúlt. Közülük
csak egyetlen, az 5. kr. (3. ábra) nyúlt az ö-tengely irányában. Az elbbiek a

(OlO)-lap sz. többé-kevésbbé táblásak, de közeledhetnek az a— ó*tengelysíkban

való izometrikus kifejldéshez is. (7. kr., 5. ábra). A 9. kr.-on (6. ábra) az JllO]

és az elsfajta prizmák, különösen a [021 j
uralkodnak. A c-tengely irányában

nyúlt kr.-ok mint a megfelel ábrákból kitnik, igen változatos kifejldésüek.
Ikrek gyakoriak az [IIOJ lapjai szerint, olykor beugró szög nélkül a [001]-zóná-

ban (6. kr., 4. ábra).
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A 2. és 6. sz. töredéket, ill. csonka kristályt (4. ábra) figyelmen kívül hagy'va,

a következ kombinációkat figyeltem meg a megmért kristályokon :

sz. ábra sz. c b a m r X k i V z n u n y e
<P P 0

1 — — + — + + + — + + — — — — — — — + —
3 1 — + — + + + + + + + + — + + — — + —
4 2 — 4- — + + + + + + + + + — + '— + + —
5 3 + + — + + + + + + — — — + + + + +
7
Q

5'
t +

1

+ +
I

+
I

+ + +
1

9 6 — ,+ — + + + + — — + + — — — —
10 7 — + — + — — — + — — — — — — + — — —
11 8

' + + + _L + + + — — — — — + — — + —

Az itt felsorolt alakokon kívül megjelentek még az 1. kr.-on ; *J5.12.20J,
j061í, *J7.15.4j, *jl.23.12{; a 3-on : *}017í, J072!, |0.14.1j; a 4-en : |025!,

*!.20.1! ; az 5-en
: |302j, jl21| ; a 8-on : 1 1.21.0! ; a 9-en : |081!, )201!.

Megjegyzések az ábrákhoz :

1. ábra (a 3., csonka kristály kiegészítve). Az n j091i, C {072| és *)017|
alakokat nem tüntettem fel az ábrában. A k |011 (, különösen pedig az alig

látható, hajszálvékony csíkokban fellép J0.14.li, ” (051! és z J041! lapjainak
szélessége túlzott.

2. ábra (a 4. kristály). A csak bizonytalanul megállapított (025) lapot a

rajzban elhagytam.

A 3. ábra az 5. kristály ideális és kiegészített alakját tünteti fel. A különösen
keskeny c (OOl)-lapot és a y J031} és z J041 i alakokat, mely utóbbiak megjelenése

kétes, nem ábrázoltam. A h JOlOi, m JllOj, r Jl30i, x{012(, y J102! és p JlllJ
kivételével aszimmetrikusan (hiányos lapszámmal, vagy különböz, sokszor jelen-

tékenyen eltér nagyságú lapokkal) megjelen alakokat teljes lapszámmal és

egyenl nagyságú lapokkal rajzoltam be; b jOlOi lapjainak a c-tengellyel párhu-
zamos rovátkoltságát elhagytam.

4. ábra (a 6., ikerkristály). A bizonytalan *j650i új alak egyetlen észlelt

lapját túlzott szélességben tüntettem fel.

5. ábra (a 7. kristály). Az a jlOO!, x J012! és részben a k JOlli a valóság-

ban nem folytonos lapokkal, hanem csupán lapelemek soraként jelenik meg;
b JOlOi lapjainak az o-tengellyel párhuzamos rovátkoltságát elhagytam.

6. ábra (a 9. kristály). Az n .^1- i és ó -1- n -f í rendkívül vékony sávjaiból

álló, igen finoman rovátkolt (rostozott) lapkomplexusok berajzolásánál az említett

alakok egyes lapjainak az m JllOj és l J201Í megfelel lapjaival alkotott éleit nem
tüntettem fel külön-külön, hanem — egyszerség kedvéért — az alakok lapjanak
egyenl szélesség, szabályos váltakozását tételeztem föl s az ebbl kiadódó lép-

cszet érintjével helyettesítettem.

7. ábra (a 10. kr.). A rajzban leeg>’szersítve :
párhuzamos összenövések

elhagyva.

8. ábra (a 11. kr.). c (001) hajszálvékony csíkját az ábrában elhag>'tam ;

a kr. hátsó felét kiegészítettem.
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B. >K H B H H :

UepyccHT H3 rop Be.neHiie (BeHrpHH)

Abtop paccMarpuBaa 11 KpucrajiJiOB uepyccuTa na rep Be.ieHue, HaxoflHuiHXca
na paccTOHHHH 40 KM. B lorosanagHOM nanpaBJienHU ot Byflaneuira. Oh ycraHOBHJ]
33 oöaHKH KpHCTaa.TOB (cm. nepeMCHb b BenrepcKOM reKcre).

OÖJiHKH, HaMCMenói sBeafloM HB.aaioTca hobbimh aua uepyccHTa, ho Heonpeae.neH-
HbtMH, aa HCK.TioneHHeM *;5.12.0|. HaBecTHbie (})opMbi : )1.21.0;, )072:, J025j m |081!

cqyTaioTca raKwe HeonpeaeacHHO ycraHOBJieHHbiMH. “

3a HCK-TK)MeHneM oflHOro K'pHCTajiJia, ygaHHCHHoro b HanpaB.ncHHH och ,,a“, Bce

OCTaJlbHbie ygJIHHHIOTCH K OCH „c‘‘.

llocjieflHHe — öo.iee hjih Meuee TaöJiHMHoro paaBHTHH, a ohh Moryr opHÖ-TiiauTbCH
K HaorepMHMecKOMy paasHTmo b occboh u.iockocth ,,a—b" (puc. 5.), ho nepeflKO npe-
oöaaaaioT ;110| h npiiaMbi nepsoro poaa, ocoöchho !021| (pnc. 6.).

ZIbohhh no rpaHHM m !ll0' oqenb wacTbi (pHC. 4.).

(PHcyHKH HaxoflHTca b BenrepcKOM TeKCTe.)

* I
•

Über den Cerussit aus dem Gebirge von Velence (Ungarn, Komilat Fejér)

VIKTOR ZSIVNY

Verfasser untersuchte 11 Cerussitkristalle aus dem Gebirge von Velence (6)

40 km SW-lich von Budapest gelegen. Es konnten die folgenden 33 Formen fest-

gestellt werden ;

c 1001! r 1130! i 1021} u 1071} 71 1302! *;7.15.4!

*15.20.1!b |010{ ;l.21.0
!

V 1031! 1081! l 1201!
a 1100!

1650!

*
1017! c 1072! n 1091! 1131! *11.23.12!

*
1025!

•

z 1041! b JO.14.1;í
« 1121!

m 1110!

15.12.0!

X 1012! n 1051! y 1102! P 1111!
* k 1011! t 1061! e 1101! 0 1112!

Die mit einem Sternchen bezeichneten sind für den Cerussit neu, soweit die

sich auf Grunde dér zu meiner Verfügung gestandenen Literatur feststellen liess.

Die neue Form *j5.12.0í trat blos am Kristall No 1, beiderseits mit je einer

Flache auf.

Das Auftreten jener Formen, welche blos an einem Kr. mit je einer einzigen

Flache erschienen, musste ich auch dann für unsicher festgestellt betrachten,
wenn dér berechnete und gefundene Wert befriedigend mit einander überein-

stimmten. Diese sind die folgenden (bezüglich dér Winkehverte siehe den unga-
rischen Text ; észlelt = beobachtet, számított = berechnet);

Die Form *j650| erschien blos mit einer Flache am Kr. No 6 (.\bb. 4).

Die einzige Flache von jl.21.0í erschien als sehr schmaler Streifen am Kr.
No 8. Die nahestehende Form)1.23.0| beobachtete als erster H. Dübigk als un-
sichere, am Cerussit vöm Otavigebirge in Deutsch Südwestafrika (2-3).

11 Földtani Közlöny — 10-5
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Die Formen *;017( und C |072! wurden blos am Kristall No 3, mit je einer

einzigen, sehr schlechten Reflex liefernden Flache gemessen.

Dér Winkel dér am Kr. No 4 erschienenen einzigen Flache von j025(. zu
(OÍO) ist befriedigend, obzwar die Flache sehr schlechten Reflex gab.

f {081(. Dér aus den Winkelwerten dér einzigen Flache dér in dér Rede ste-

henden Form des Kr. No 9 berechnete p-Wert liegf zwischen q (081) und o (071).
Die einzige Flache dér Form *|7.15.4} des Kr. No 1 in dér Zone [110,021] =

= [112] gelegen, gab befriedigende Winkelwerte. Aus jedem Winkelwerte ergab
sich, die Zonenverhaltnisse in Betrachf gezogen, dasselbe }7.15.4[ Sjunbol. Letz-
teres liegt zwischen den einfacheren Sjunbolen )241í und [372 {

ist aber durch
keines dér beiden ersetzbar, indem die aus dicsen letztgenannten Syrnbolen ab-
geleiteteii O(fto;)-Werte von dem aus den Messungsergebnissen dér fraglichen Form
berechneten O(^h0i) = 64° 34]/2' Werte betnichtlich abweichen.

Zr Indizierung dér sehr steilen Ripyramide *j 5.20.1 (
wurden die Winkeln

zu (010), (110) und (111) gemessen. Aus den Winkelwerten zu (010) und (111)
ersiebt sich für die fraglíche Ripyramide, dérén Flache in keine bekannte Zone
fant, das Symbol [24.96.5! aus welchem das vereinfachte Symbol [5.20.1] sich

ergiebt. (Dér Winkel zu (110) wurde zr Berechnung nicht herangezogen weil

die Flache (110) dreifachen Reflex lie^rte.)

*[1.23.12!. Es wurde die einzige, in dér Zone [110,021] = [112] des Kr.

No 1 liegende Flache (1.23.12) gemessen. Aus den Winkeln zwischen den zr Zorie

[112] gehörigen Flachen (7.15.4), (021), (111) und die fragliche Flache [siehe

auch die Winkelwerte für -(7.15.4)] bercchnet sich mit Hilfe des Gesetzes dér
rationalen Doppelverhaltnisse und dér Zonengleichung ebenfalls das Svmbol
[1.23.12)!

Bezüglich dér beobachteten Kombinationen siehe die Tabelle an dér S. 162 des
ung. Textes. (Das Bruchstück No 2 und dér unvollstandige Kr. No 6 sind wegge-
lassen ; kr. száma = Nummer des Kr., ábr. száma = Nummer dér Abb.)

Ausser den in dleser Tabelle aufgezáhlten Formen erschienen noch am Kr,
No 1: *[5.12.0!, [061!, *[7.5.14!, *[ 1-23.12! , am Kr. No 3: *[017!

, [072] ,
[0.14.1Í.

am Kr, No 4: [025[, *[5.20.1[, am Kr.No 5: [302], [121], am Kr. No 8: [1.21.0]
und am Kr. No 9: [081}, [201].

*

In den Abb. 1—8 des ung. Textes sind die unsicheren und die blos als haar-
dünne Streifen erscheinenden FJáchen zum Teile weggelassen, oder (die letzteren)
in übertriebener Breite eingezeichnet. In dér Abb. 3 ist dér Kr. No 5 idealisiert

und ergánzt dargestellt.

Mit Ausnahme eines einzigen, nach dér «-.\chse gestreckten Kristalles sind
allé übrigen gémessenen, nach dér c-.Achse gestreckt. Letztere sind mehr oder
weniger tafelig nach (010), sie können sich aber auch zr isometrischen Ent-
wicklung in dér .Achsenebene a— h náhern (.Abb. 5) es kann aber auch vorkommen,
dass wie am Kristall in dér Abb. 6. [110! und die Prismen erster Art, besonders
[021] vorherrschen.

Zwillinge nach den Flachen von m [110' sind háufig, mitunter ohne ein-

springenden Winkel in' dér Zone [001 ]
(Kr. No 6, .Abb. 4).

Dér Cerussit des Fundortes (in dér Náhe dér Mühle von Szüzvár) durch-
dringt dichten oder löcherigen (porosén) Quarz. Die Cerussitkristalle finden sich

in den Hohlráumen des Quarzes und des Cerussits. Ihre Lángé wechselt zwischen
1 und 5 mm. Sie sind wasserklar, lichtgelblich, rötlichgelblich oder rötlich ; durch-
sichtig oder getrübt; mituner schwarzgefárbt.


