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Calcitpseudomorphosa Mihalytarnábol Selmeczen.
Br. Szabó Józseftől.

F. adatott a m. földt. társulat szűkülésén 1880. febr. 4-én.)

l ' ;abb időben Selmeczen igen szép és érdekes calcitpseudomor- 
. f. -a k fordulnak elő a Mihálytámán, melyek első tekintetre emlékez
tetnek az nrvölgyi calcitparaphormosára aragonit után.

Találtatnak a Mihályakna 8-ik szintjén, az aknagárdtól le vagy 
360 méter mélységben, és az aknától még van 170 méter szintes távban 
a K o r o d a t e l é r e n ,  melynek vastagsága ott vagy 6 méter. A hely a 
telérnek inkább a fediije felé van, mig a fekiije felé a telér quarcos, s itt 
jön elő azon fehér quareit is, melyben a fényes lapu galenitbexaederek 
vannak elhelyeződve, s melylyel a selmeczi sokféle előjövet vagy 
10 évvel azelőtt egy uj s igen tetszetőssel szaporodott, de a mely 
csak csekély helyre volt lokalizálódva. A telér ealcitment része és ezen 
calcitpseudomorphosa előjövete között a távolság Wiesner ur közlése 
szerint vagy 2 méter.

Le Írás . A mihálytárnai calcitpseudomorphosa példányok nagy 
változatosságot árulnak el úgy az alak mint a nagyságraj nézve. Az 
alaknál legfeltűnőbb a hexagon oszlop, melyet azonban soha nem határol 
a felső végen a oP véglap, hanem vagy valami befejezetlen”teteje van, 
vagy a főtengelyhez különféle módon hajló lapokban végződik.

A legjellemzőbb példányok egy vékonyfalú hófehér _s szemre igen 
csinos burkot képeznek, mely calcitkristálylialmazból áll, s daczára, 
hogy vastagsága 1—2 milliméter, feltűnően szilárd. A burkot alkotó 
calcitkristályokon, egyenkiut véve, kivenni mint " uralkodó ̂ alakot, egy 
hosszú skalen oedert, R3, melynek tetején egy tompa — '1,/2 R”rhomboeder 
ül. A kristályokon a skalenoederlapok igen élénk üvegfényt mutatnak, a 
rhomboederlapok kevésbé fényiének. A burok külső és belső határán a 
kristályok csaknem egyenlő módon állanak ki.

A pseudomorphok megítélésénél az előj övési körülmények képez
vén az alapot, vegyünk elő olyan példányokat, melyek még”eredeti 
helyükön vannak. Telérürben képződuek ki, hol a legújabb, legkülsőbb 
burkot képezik. A Korodatelér anyagának paragenetikai viszonyai a 
Mihálytárna kérdéses helyén igy állapítható meg: legelőször képződött] 
quareit és ebbe zárva érezek (galeuit, ehalcopyrit, sphalerit). A®quarc 
ezen képződménynek külsején fennőtt kristálycsoportokban végződik, 
melyek oszlopának tetején bárom fényes rhomboederlap ül. ’ Ezen kép
letre következik barnapát vagy helyenkint dolomit, mely szintén fennőtt 
rhomboöderes csoportokban vonja be az első stádium képződményét. 
A harmadik stádiumban újból quarc képződött, de eltérőleg az első
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korbelitől: mert először többé-kevésbbé amethystszinü, másodszor főleg 
azért, mert nem egyaránt vonja be a bamapát-réteget, hanem egyes 
pontokon képez feltűnő bosszú és néha szélességben is jelentékeny 
terjedelmű kristályokat. Ezen a successióban harmadik képződmény 
még sok helyen meg van a selmeczi teléreken, de a Mihálytárnában 
egy calcitképződmény következett, mely úgy a barnapát-réteget, mint 
ezen egyes nagy ametliyst-egyéueket először beburkolta, utóbb azok 
anyaga is eltávolodván, burokpseudomorphosák jöttek létre : c a 1 c i t 
q u a r c  u t á n .

Hogy ezen calcitpseudomorphosák sokféle alakjáról számot adhas
sunk, az eredeti amethystquarz-kristályok sajátságaival kell megismer
kednünk olyan példányokon Selmeczről, melyeket utólagosan calcit 
nem árasztott el. Ilyeneket van szerencsém a budapesti egyetemi ás
ványtani intézet gyűjteményéből az újabb és régibb előjövetelből be
mutatni. Ezen quarckristályok szokatlan kiképződése több pontba 
foglalható.

E l s ő  s a j á t s á g  a rhomboederes kiképződés. A terminál lap 
vagy csak a három rhomboeder lap, vagy ehhez gyakran az ellenrhom- 
boeder lapok is többé-kevésbbé alárendelten. Sokkal anomálabb a ki
képződése az oszloplapoknak. Egy példányon, melynek vagy 11 centi
méter a hossza, azt látjuk, hogy a három váltakozó oszloplap fel a 
kristály vége felé kcskenyedik, s végre lándzsaalakulag kiékül 1—2 
centiméterrel a kristály vége előtt; ellenkezőleg a váltakozó más három 
oszloplap a főtengely felé hajtást mutat, egy igen hegyes rhomboederre 
emlékeztetvén, melynek végén aztán a tompa rhomboeder úgy ül, hogy 
az oszloplapnak lap felel meg a rhomboederen is. Ezen igen hegyes 
rhomboederként kinéző három oszloplapnak azonban néha erős üvegfénye 
mellett is azon jelentős sajátsága van, hogy rajta szintes irányú lép
csőket vagy vonalakat különböztetünk meg, melyek a legépebb kristály 
szerkezetébe is engednek pillantani: ezek t. i. a kristály tövéből ki
indulva, hol annak a vastagsága legnagyobb, a kristályt képező burkok 
decrescentiájáuak felelnek meg; a mint tol felé haladunk, az egész 
kristály fokonkiut vékonyabb lesz azon arányban, a melyben a külső 
rétegei a kristálynak visszamaradnak. Minden visszamaradó burok végén 
nyoma vau a terminal rhomboeder (illetőleg pyramis) lapnak, és azon 
rész, a mi ennek felel meg, képezi a haránt vonalat vagy haránt lépcső- 
lapot. A rhomboederes tendentia abban árulja el magát legjobban, hogy 
az oszloplapok közül három ezen decrescentia kitüntetésében erősebb, 
inig más három kevésbbé lévén arra hajlandó, kifogy és a kristály felső 
vége kiképzésében már nem vesz részt.

M á s o d i k  sajátsága ezen quarcképződésnek, hogy a kovasav-
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anyag csak egyes pnutokon talál utat a felületre és ott nem burkot, 
hanem egyes, vagy kettős vagy többszörös egyénekből álló és néha 
feltűnő nagyvigu példányokat képez. A több egyén alkotta csoport 
néha az '-/.b-p alján és közepén gyakran eg y  egyénnek tiiuik fel, és 
e.'ak a kristály vége felé látszik a megoszlás. Itt ismét két ellenkező 
eset mrdul elő: vagy vastagabb az oszlop és a vég felé több véko
nyabb egyénre oszlik, melyek kezdetben közösen párosultak az oszlop 
alkotásához, mig a vég felé szétválnak és különböző magasságban vé
konyodva fogynak k i ; a másik eset az, midőn a törzs kezdetben nem 
vastagabb, sőt ellenkezőleg az oszlop felső vége felé képződik ki több 
egyén és bunkó, vagy mint nevezni szokás, galambduez alakú csoport 
jön létre, melynek kezdetben vékony szárán utóbb nagyobb méretű 
egyén vagy egyének is képződnek ki.

A változatosság a kiképződésben abban is állhat, hogy a képződés 
rohamos voltánál fogva alulról egyes olyan burkok jönnek létre, hogy 
felül azokon belül ür marad vissza, és igy a tető felé nyitva marad
ván a kristály, látni a belszerkezetet, és meg lehet győződni, hogy 
kezdetben egy csekélyebb átmérőjű kristályhoz csatlakozott több egyén, 
és ezeknek külső lapjaik néha csaknem egy síkba esvén, az összes 
kristály bizonyos lapjai igen nagyok, a szomszéd lap pedig jóval kisebbre 
maradott, mert azt csak egységes kristály képezi; meg lehet győződni 
továbbá, hogy ámbár az oszlop határai a hexagont biztosan engedik az 
egyenlő élszögek által kivenni, de a kristály vége néha korántsem be
fejezett : itt az anyag elégtelensége miatt mélységek és kiemelkedések 
rendetlenül ismétlődve fordulnak elő, a kiemelkedések egyenkint a 
rhomboeder csúcsokat jól kimutatják, de azokat nem folytonos lapok, 
hanem mondhatni, hogy csekély lapszegélylyel ellátott élek képezik.

H a r m a d i k  sajátsága ezen amethystquarc kristályoknak az irány 
véletlensége. A mint megindult a képződés, úgy folytatódott; az első 
idejii quarckristályokkal sokszor ellentétben áll. Itt egy régi múlt szá
zadbeli előjövetet mutathatok be a Pachertárnából, a kristály hossza
sága közel 20 centiméter, s látni, hogy a tövénél a régi fennött (nem 
ametbystes) quarc-kristálycsoporton egészen ferde irányban képződött ki 
az amethyst; más példányokon látjuk, hogy egyike ezen utólagos idő
szakú amethyst kristályoknak a telér kőzetén fekszik, másszor ahhoz 
hajlik a legkülönfélébb szögekben, s nem messze hozzá lehet egy, 
mely az aluiányon függélyesen áll.

Ezen képződési szakba esnek Selmecznek amethystjai, és a meny
nyire a példányokból kivehettem, a vizcseppet tartalmazó quareit- 
kristályai.

Az, hogy az amethystréteget vagy egyes kristályokat calcit von-
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jón be, kivételes, s ilyen kivételes körülménynek színhelye a Mihály- 
tárnán a Korodatelér fedüje, hol a calcitanyag mint a successio leg- 
ujabb nyilvánulása nagy mennyiségben jelent meg, s beburkolta mind
azt, mi az előbbi képződési szakokból fenmaradt, és igy előbb bevonta 
a felületet képező barnapátot és amethystquarcot, és utóbb ezek anyagát 
többé-kevésbbé eltolta, s az igy keletkezett űrt is részben vagy egész
ben kitöltötte. Ezen alkalommal jöttek létre a szóban levő csinos ealcit- 
pseudomorphosák, melyeken az ametkystquare kristály-képződésének 
sajátságai többé-kevésbbé visszatükröződnek.

Azok között, melyek még a telérkőzethez vannak nőve, látni a 
legkülönbözőbb irányuakat, és megegyeznek abban, hogy az oszlop alja 
felé az átmérő a legnagyobb s a vég felé vékonyabb. Néha a három 
oszloplapu vékony csúcs eléggé kivehető, míg más példánynál a 
lándzsa idomú és kevésbbé hajló lap látható. Olykor a véget, mintha 
él képezné, ez azon esetben lehet, ha a quarckristálynál két ellenlap 
a középponthoz közelebb jutván mint a többi, egymással élt képeztek.

Némelyik ezen calcitpseudomorphosák közül üres, más részben, s 
ismét más egészen telve vau szemcsés calcittal. Az üresek a legérdeke
sebbek, mert mutatják, hogy egy idegen anyag körül képződtek ki 
annak beburkolása és nem anyagának paramorph elváltozása által. A 
részben teltek azt mutatják, hogy az űrbe a calcitanyag egészen olyan 
kristályokból képződve, a minők a burkot alkotják, ott tódult be, 
a hol két quarckristály egymással érintkezett volt, és soha nem az egy
séges quarcegyén éleinek vonalán. Végre azok, a melyek egészen meg
teltek calcittal, eredetileg is nyitva voltak a kristály tetején vagy oldalán, 
és igy az anyag akadály nélkül bebelyeződhetett; de annyi áll, hogy 
a külső burok és a belső töltelék között a határ itt sincs elmosódva, 
miből következik, hogy előbb képződött a burok, s azután a töltelék, hogy 
tehát a belső ásvány a calcit képezte buroktól anyagilag eltérő volt.

Eészbeu ealeit által bevont hosszú amethyst, melynek anyaga a 
calcitburok alatt részben eltolatott, ismeretes a János-aknából is, mi 
oda közel esik.

A régibb irodalomban ezen pseudomorph képződmény említve nincs, 
a legújabb időben Rath bonni egyetemi tanár ir róla *, ki 1877-ben 
Selmeczen lévén, az Akadémia gyűjteményében látott két példányt a 
régibb előjövetből, és egyet az újabból kapott Hrntsár jeles ásvány- és 
kőzetgyüjtőtől. Ezek burokpéldányok és Rath calcitpseudomorphosának 
tartja aragonit után basonlólag az urvölgyi paramorphosához, a kü
lönbség az, hogy nem a véglap oP által végződik, hanem egy hegyes bra-

* Sitzungsberichte der Niederrheinischen Gesellschaft in Bonn. 1878. 18. Feb
ruar. 20. lap.



lö

chvdoma által, melynek kristallographiai meghatározása azonban, miként 
mnndia. nem akart sikerülni. Einliti tovább, hogy mig ezen látott pél
dány. ,k az anyakőtől el voltak választva és ngy azon viszonyról, mely 
a kert." között van, nem adtak felvilágosítást, addig Stuttgartban figyel
meztette ötét Fraas tanár egy olyan példányra, mely telérkőzeten van 
fenni'.ve _Ein circa 3 Cm. grosses bobles pseudohexagonales Prisma 
— eine Paramorphose von Kalkspath nach Aragonit — auf einem 
M-halentÖrmigen Gangstück von Schemnitz aufgewachsen.“)

Rath tanár ur tehát csupán a szabad példányokon tette a tanul
mányt, és igy alakilag jött következtetéseire, melyekre nézve kétségbe 
vonbatlan e l őször ,  hogy az oszlop hexagon-féle alakja aragonittól is 
lehet, m á s o d s z o r ,  hogy a terminallapok között néha találni két 
ellenfekvőt, a mely domáuak tartható; valóban az egész külleme is ezen 
mihálytárnai calcitpseudomorphosáknak olyan, hogy első tekintetre, főleg 
némely példánynál, azonnal az urvölgyi előjövetre gondolunk. Vannak 
azonban már alakilag is olyanok, melyek az aragonittal nem egyeztet
hetők, s ezek közé tartozik, midőn a véget három hajló lap képezi, ezen 
symmetriai viszony a rhombos rendszert kizárja, mig a hexagonossal 
megfér. Ha másodszor a kisérő ásványokra és ezek viszonyaira tekin
tünk, akkor semmi támaszt nem találunk azon nézetre; végre az sem 
szól mellette, hogy olyanféle aragonit előjövetel, a minőt Urvölgyön a 
csillámpalában (Grauwacke) ismerünk, sem a Mikálytárnábau, sem 
általában a selmecz-körmöczi traehytterületen sehol sem fordul elő.§

Ennélfogva mindent összevéve caleitpseudomorphosa ez, quarc után ; 
vannak közöltök csak burkolási és vannak utólagos kitöltési példányok.

A pseudomorpliosák ezen mihálytárnai képződmény által számban, 
de a mi több, egy érdekes nemben is szaporodtak.

RÖVID KÖZLEMÉNY.

Egy feltűnő vonás Nagyág vidékének domborzatában.
Midőn Nagyág vidékének földtani átkutatásához fogtam, csakhamar 

feltűnt nekem ott a hegyalakoknak egy bizonyos neme, mely a főgerin- 
czet környező előhegyeken oly állandóan mutatkozik és oly gyakran 
ismétlődik, hogy ezen jelenségnek általános okát keresni jogosítva érez
tem magamat. A részletes kutatás meg is mutatta e közös okot, mely 
— a mint várható volt — a földtani szerkezetben, a képletek viszopy- 
lagos elhelyezésében rejlik. Ezek után a jelenség magyarázatát hozni, 
már nem volt nehéz és azt hiszem, hogy az utóbbi nem érdektelen
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