
IRODALOM.

Uj ásványok sorozata. *)

19. Coloradóit. (F. A. Genth. Groth’s Zeitschrift f. Kryst. u. Min. 
II. B. p. 4). Szerző ezen tellurhiganyt, melyet Coloradóit névvel jelöl, 
már az „American Philosophical Society“ ülésében, 1876. okt. 26-án be
mutatta. A Keystone bánya érczei között találtatott, de a Mountain 
Lion-ban is előfordult. Később Coloradóból, Ballerat district, a Smugg
ler bányából kapott egy példányt, mely 8— 10 lábnyi mélységben ta
láltatott.

Nem kristályos, nem is hasad; tömör és kissé szemcsés, a Smugg- 
lerből származó tökéletlenül szálas. Törése egyenetlen, tökéletlenül kagy
lós. Keménysége közel 3; a tiszta ásvány fajsulya, a Kvarcz és a 
termés Tellur levonásával: 8’627. Féinfényü, szürkébe játszó vasíekete 
egy ig’en gyönge biborszínő árnyalattal; gyakorta kék, bíboros és zöld 
színekkel tarkán befuttatott. Forrasztócső előtt üvegcsőben pattogzik, 
megolvad és sok fémhigany verődéket ad. Szénen zöldes lángot és fe
hér illanó verődéket mutat Főzött salétromsavban oldódik telluros sa
vak kiválasztásával.

Igen ritka. A Keystone és Mountain Lion bányákban termés Tellur 
és Kvarcz kisérik; a Smugglerben gyakran termés-aranynyal (a Sylva- 
nit elmállásából), termés Tellur és Tellurittal.

Igen valószínű, hogy a szálas szövetet a Sylvanit hozzákeveredése 
idézi elő.

Szerzőnek nem sikerült mechanikailag lehetőleg tisztán kiválasztani 
a Coloradoitot. A lehetőleg tisztán kiválasztott töredékek a Smuggler- 
ből a porrátörés után digerálva lettek Ammoniumbydróttal, hogy a 
Tell-urit eltávolít;a legyen; a hátramaradt tisztátalanság Arany, Sylva
nit és Kvarcz volt. A Keystone bánya legsúlyosabb példányai, melyek 
iszapolás utján nyerettek, a legtöbb higanyt, a könnyebbek pedig a ter
més Tellurból sok keveréket mutattak.

*) L . „Földt. K ö zi.“ 1877. é v f. 312 . 1.
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Az elemezések eredményei azt tüntetik ki, hogy a tiszta Coloradóit 
kétségtelenül a HgTe képletnek felel meg-, mely a Cinnober és a Tie- 
mannittal analog és a következő összetételt mutatja:

H g ................................................60-98
T e ................................................39-02

1O0-0O
20. Calaverit. (F. A. Genth. Az id. helyütt, p. 6). Ezen ásványt szerző 

kilencz évvel ezelőtt fedezte fel Californiában, Stanislaus bányában, 
Petzit kíséretében'; később a Red Cloudban (Colorado), mint rendkivüli 
ritkaságot találta és közzétette 0. 1654*grammnak elemzési eredményét. 
Kevéssel ezelőtt valamivel nagyobb mennyiségben jutott e ritka ásvány
hoz Keystone és Mountain Lionból, úgy hogy módjában állott öt gramm
nál több, majdnem teljesen tiszta, csak kissé Kvarczczal kevert Cala- 
verithez jutni.

Igen kicsiny, tökéletlen kristályokban van, melyek látszólag rhom- 
bos vagy eg)hajlású alakúak; a pontosabb meghatározásra alkalmatla
nok; hasadása tökéletlen; szemcsés, tömör; törése egyenetlen. Kém 
2T), fajs. 9-043 (a Kvarca levonásával). Színe világos bronzsárga. Fi
nom fonalakban fordul elő, vág)- pedig- Kvarczba és a Keystone és 
Mountain Lion bányák telérkőzetébe behintve.

Az elemzések szerint Au : Ag =  7 : 1, és (Au, Ag) : Te — 1 : 2 ,  
ezek szerint a Calaverit képlete (7/8 Au, 1/s Ag) Te2.

V alószínűnek tartja, hogy a Calaverit azonos a dr. Kremier által 
Bunsenin-nek *), a G. vom Rath által pedig Krennerit-nek **) leirt ás- 
ványnyal, mely talán egy ezüstben még szegényebb változat.

21. Magnolit. (F. A. Gentli. Az id. h. p. 7). Ezen érdekes ásvány 
a Coloradóit oxydatiói terméke és mint nagy ritkaság termés higany, 
Linonit, Psilomelán és Kvarcz kíséretében a Keystone bánya felső, mál
lóit részében találtatik.

Kristályai rendkívül vékonyak, haj szál-tűalakban, melyek a mikros- 
kop alatt csomósán egybekapcsolt, olykor sugaras szálas halmazok. 
Egyes kristálycsoportok szemmel láthatólag egy higany gömb körül 
váltak ki, mely a példány szétütésénél kihullott és a kristálykák kö
zepén az üres köralakú tér visszamaradt.

Színe fehér, selyemfényű. Igen hígított salétromsavban rendkívül 
könnyen oldódik; az oldat sósavval fehér Hg Cl csapadékot ad; a só
savban oldható és az oldat Hg Cl2 és Te Cl4-et tartalmaz, azaz összeté
tele egy higanyoxydul-tellurát =  Hg2Te04.

*) L. „Fülűt. Közi.“ 1877. p. 114. 
**) L. „Földt. Közi.“ 1877. p. 317.
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Hg2 Te04 - f  8 HC1 =  2 Hg*Cl2 - f  TeCl4 +  4 H,0.
Az Ammoniumhydrát megfeketiti. Nevét Magnólia kerülettől nyerte.
22. Ferrotellurit. (F. A. (Jenfh. Az id. h. p. 8). Kristályos bevonat 

Kvarczon, termés Tellur társaságában. A mikroskop alatt rendkívül li
nóm, csomókká egybekötött, olykor sugaras tömegű; csoportokban igen 
kicsiny, szalmasárga, czitromsárga és zöldessárga színű prismatikus kris
tályokban.

Ammoniumhydrát nem oldja; az ezáltal a Tellursavas-anliydrittől 
megszabadított ásvány sósavban feloldatott, az oldatban Te02, Fe203 és 
NiO nyomok találtattak, azért az ásvány valószínűleg FeTe()4.

Találtatik a Keystone bányában Magnolia, termés Tellur, Tellurit
es egy sajátságos vassulfiddal, melyben a kén egy részét Tellur pótolja. 
A pontosabb elemzést anyag hiányában véghezvinni nem lehetett.

23. Bowlingit. (Hannay. Min. Mag. No 5. p. 154). Dumbarton kö
zelében, a Clyde partján, Bowling mellett, a Dunni hegy egy Bazalt 
kőzetből áll, melyben egy Steatitszerű ásvány, tinóm szálakban húzódik 
át. Lágy, fajs. =  2*282—2*290; sötétzöld színű, karcza világoszöld és 
gyöngyházszerű fényű.

Üvegcsőben vizet bőven ad és savban könnyen oldódik. Több elem
zések középértéke a következő.

Kovasav ................................................................ 35*22
A g y a g f ö ld .......................................................... 16*54
V a so x y d ........................................................... 4*41
Y a s o x y d u l ............................................................ 6*94
M agnesia............................................................... 10*98
Szénsavas m ész .......................................................4*98
Y i z ......................................................................... 21*01

”  100*08
Hannay szerint átalános képlete: 12 Si02 * 6 MgO * 3 A1203 * 2 

Fe203 * CaC03 * 20 H20.
24. Panderm.it. (G. vom Path. Sitz. Bei*, d. Niederrhein. Ges. f. Nat. 

u. Heilk. 2. juli 1877). Muck Bohumban elemezett egy Pandermáról (Fe
kete tenger m.) származó ásványt és elemzési eredménye a következő volt:

M é s z ..................................................................... 29*33
M agnesia................................................................. 0*15
Y a s o x y d u l ............................................................ 0*30
K á l i u m ..................................................................0*18
V iz .......................................................................... 15*45
Bórsav ..................................................................... 54*59

100*00

f  r.- ,  m  ':■-■*• j g « M  ■ • - ■■ n  p b m |  •■ ■
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Clilór, kénsav, kovasav, szénsav nyomokban sem volt kimutatbató. 
Muck szerint ezen eredmény megfelel 15 CaO, 15 B203, 13 H.20 nak. Az 
ásvány közel áll a Borocalcithoz. Hasonlít hófehér, finom kristályos 
márványhoz. Előfordulási körülményei: a humus alatt kávébarna agyag, 
palás és hasítható, mint a fedőpala; ezen agyaggal meszesebb pala vál
takozik, melyre szürke sávos gypsz jő, 10 m.-nél vastagabb. Ezen 
gypszben fordul elő legömbölyitett csomókban, de tömzsökben is az új 
ásvány.

25. (Mallet. Am. Journ. XIV. Nro 38. p. 397) Kristályos
részletekben Allanit vagy Magnetiton ülve fordul elő és csak tökéletlen 
kristálylapokkal bír. Törése kagylós, kemény G. fajs. 4*887- -4.892. 
Barnás-fekete, szálkákban vörösbarna, karcza világos czimetbarna; zsir- 
lenyű, félig fémfényű. Forrasztócsőben pattogzik, erősen izzik, de nem 
olvad. Főzött tömény kénsavban felolvad. Az elemzést W. G. Brown 
vitte véghez a lehető legnagyobb pontossággal:

N io b s a v .......................................................... I ^  . .
T a n t á l s a v ..................................................... f 48 66
W olírám sav..................... ...............................  016
Ónsav ........................................................... 0-08
Z irk o n fö ld .....................................................  209
E rb iu m fö ld ..................................................... \  97.(M
Y ttrium íö ld ..................................................... J * 1
C e ro x y d ........................................................... 1*37
L a n tb a n o x y d ................................................  3’92
D idym oxyd ................................................ . 4-06
U ranoxydul.....................................................  3-47
V a s o x y d u l .....................................................  2 04
B 'e r y l l f o ld .....................................................  0-62
Magnezia .....................................................  0*05
Mészföld ........................................................... 2-61
Nátrium ........................................................... 04 6
K á l i u m ..........................................................  0-06
Viz ................................................ 3.19

100-48
Nevét Niobe egyik gyermekétől Sipylustól nyerte. Lelőhelye a Triar- 

liegy észak-nyugoti lejtője Amherst grófság Virginiában. Külsejére nézve 
a Grönlandi Fergusonithoz és az Arendáli Euxenithez hasonló.

26. Atopit. (A. K. Nordenskiöld. Verb. d. geolog. Ver. in Stockholm. 
Bd. III. Nro 12. p. 376—384). Szabályos oktaéderekben, alárendelt 
hexaeder és rkombtizenkettőssel, valamint a deltoidhuszonnégyes és a
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tetrakishexaeder nyomaival kristályosodik. Sárgás gyantabarna, zsírfényű, 
félátlátszó. Kém. 5■ (>—6, fajs. 5*03. Forrasztóeső előtt az oxydáló láng
ban változatlan marad, szénen verődéket ad és az antimonsav teljes-el- 
illanása után egy teljesen olvaszthatlan, salakos maradéka van. Szódá
val gyöngén Mangánra reagál, fosforsóval kovaváz nélkül egy melegen 
sárga, hűlve színtelen gyöngyöt ad. Savakban oldhatlan, szódával nehe
zen kezelhető. Vegyi alkata:

A n tim onsav .......................................................... 72-61
M észfö ld ................................................................17*85
Vasoxydul . . . . * ..................................2*79
M angánoxydul....................................................... 1-53
K á l i u m ..................................................................0-86
N á tr iu m ..................................................................4-40

10004
Vegyi képlete tehát 2P0. Sb205.
Előfordul Laangban-ban, hol Hedypliánha behintve van, mely a 

Phodonitban igen tinóm ereket és fekveteket képez. Külsejére nézve 
egy barna Gránáttal föl cserélhető.

27. Ekdemit. (A. E. Nordensldóld az i. li.) Durván kristályos, jól 
hasad bázikusan. Világossárga, zöldesbe játszó, vékony lemezekben át
tetsző ; törése zsírfényű, hasadási lapján erősen üvegfényű. Kern. 2‘5—3, 
fajs. 704;  merev. Egytengelyű optikailag. Üvegcsőben pattogzik cs 
porrá hull szét, könnyen sárga olvadékot ad és egyidejűleg Chlórólom 
verődéket. Szénen ólomszemet és egy belül sárga (ólomoxyd) és kívül 
fehér (chlórólom) verődéket ad. A Marsch-féle kémlőben Arzént mutat. 
Salétromsav gázfejlődés nélkül oldja, úgy a sósav is melegítés után. Ez 
utóbbi oldat a Chamáleont reducálja. Teljesen tiszta anyagot elemez
vén, az eredmény a következő:

Ó lom éleg...........................................................58 *25
Ó lo m ..................................................................... 23*39
C h ló r ....................................................................... 8-00
Arzénes s a v a k ................................  10-60

100-24
Ez megfelel a 5 PbO, As203 -j- 2 PbCl2-nek.
Egyedüli ismeretes lelőhelye Laangban, hol nagylevelű részletekben 

mangántartalmú Calcitban, mint zöldessárga kristályos befuttatás jele
nik meg.

28. Hydrocerussit. (A. E. Nordensldóld az i. h.) Víztartalmú szénsa
vas óloméleg, melyet termés ólom környez. Színe fehér, áteső fényben 
színtelen. Üvegcsőben pattogzik és sárgabarna lesz, szénen fémet ad.

Földtani Közlöny. VIII. évf. 7



Savakban gázfejlodés mellett oldódik; keménysége csekély. Nordens- 
kiöld véleménye szerint: 2 PbOC()2 -f- HO.

29. Ilyalotelrit. (A. E. Nordenskióld az i. h.) Durva kristályos tö
megű két látszólagos hasadási iránynyal, melyek 90n-ot vagy közel 90°-ot 
zárnak be. Kern. 5 —5.5, fajs. 3.81. I veg-zsirfényfí, színe fehér-gyöngy-, 
szürke, féláttetsző, merev. Forrasztócső előtt könnyen színtelen, tiszta 
gömbbé olvad, mely a redukáló lángban a redukált ólom által külsőleg 
fekete lesz. Szódával könnyen egy tiszta gyöngyöt ad, fosforsóval ko
vavázat. Szódával szénen ömlesztve ólomszemet és sárga verődéket nye
rünk. Sósav és kénsav nem oldja; szódával ömlesztve könnyen szétbont
ható. Egy be nem fejezett elemezés szerint közeli összetétele:

K o v a s a v ...........................................................39-62
Ólomoxyd . ......................................................25-30
B arytföld...........................................................20-66
M észfö ld ........................................................... 7-00
Izzitási v e s z te s é g ...........................................0 82
Agyag-föld, Kálium stb.....................................

Hasonlít leginkább egy szürkésfehér Földpáthoz és Hedyphán vala
mint Scliefferittel találtatik Laangban-ban

30. Ganomalit. (A. E. Nordenshiöld. az i. h.) Ezen ásványt szerző már 
1876-ban fedezte fel, de vizsgálata akkor még befejezve nem volt. Ké
sőbb kiderült, hogy az ásványkereskedők által ezen név alatt forgalomba 
hozott példányok Tephroitok voltak. Jólehet szerző még teljesen nem fejezte 
vizsgálatait be, közli a Ganomalit nevezetesebb tulajdonságait. Ezek 
szerint a Ganomalit Tephroit társaságában jő elő, alaktalan tömegekben, 
és ahhoz annyira hasonlít, hogy a forrasztócsőre kell bízni az eldöntést. 
Hasadása többnyire tökéletlen; erősen kettős fénytörő; színtelen, a fehér 
szürkés-fehér; igen zsírfényű áttetsző. Kern. 4, fajs. 4.98. Forrasztócső 
előtt tiszta gyöngyé olvad, mely a redukáló lángban felszínén fekete 
lesz. Szódával szénen ólomszemet és sárga verődéket ad. Salétromsav 
könnyen szétbontja, kocsonyás kovasav kiválasztásával, de szénsav fejlő
dés nélkül. G. Lindström elemezése szerint alkotása ez:

K o v a s a v ................................ ..... . . . .  34-55
Olom éleg..................................... . . . . 34-89
M anganoxydul........................... . . . . 20-01
M észfö ld ..................................... . . . . 4-89
Magnézia . .................................
Alkaliák és veszteség . . . . . . . 1-86

99-8S
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31. Jakohsit. (A. E. Nordenskwld az i. h.) Erősen magnetikus ás
vány, mélyre nézve G. Lindstroem elemezése a következőket adá:

V a so x y d ................................................................58*39
Mangánoxyd............................................ . 6*96
M angánoxydul.....................................................29*93
M agnézia..........................    1*68
M észfö ld ................................................................. 0*40
Fosforsav................................................................. 0*06
Ó l o m ..........................  1*22
Oldhatlan m aradék................................ . . 2*17

ÍÖÍVSÍ
z elemezés közel áll a MnO (Fe203, Mn203) képlethez.

32. Eukrasit. (S. TI. Paijkull. Yerh. d. geolog. Ver. in Stockholm. 
Bd. 111. Nro 12. p. 350—352). Kristályrendszere valószínűen rhombos, 
fajs. 15° C.-nál 4.39, kém. 4 .5—5. Feketés-barna, kareza barna, törése 
egyenetlen. Forrasztócső előtt a széleken megolvad és valamivel vilá
gosabb színű lesz; olvadási foka közel 4. Borax-gyöngye az oxydáló 
lángban sárga, redukálva ibolyaszinű; fosforsóval kovavázat ad. Sósav 
részben szétbontja chlórfejlődéssel; kénsavban teljesen oldódik. Elemzési 
eredménye :

Si02 ........................................... . . .  10*20
Ti02 ..................... .....  . ........................... 1*27
Sn02 V ..........................    1*15
Zr02 .......................................................................0*60
Mn02 . . * ............................................................ 2*34
Th02 ........................................    35*96
Ce02 .   5*48
Ce203 ...................................................   6*13
.La203, Di203   2*42
Yi203 .    4*33
Er203   1*62
Fe203 ...................................................................  4*25
A1203..................................................................... 1*77
C a O ...................................................................... 4*00
MgO . . . . . .   0*95
K20 ........................................................................... 0*11
Xa20 ...................................................................... 2*48
Tzzitási veszteség H2Ö ...................................... 0*15

100*2
7*
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Ezek szerint képlete lenne: (3/8R02 -j- */6R203 -(- y 4RO) Si02 -j- 
2HaO. Szerző valószínűnek tartja, hogy az Eukrasit azonos a Scheerer és 
Breithaupt által Polykras-, mások által pedig Torit-nak nevezett ásvány
nyal Brevigből, melyet Möller a Polymignittel azonosnak mutatott ki.

33. Hebaerólith. (Gideon Moore. Am. Journ. Nro 38. p. 423.) Szőlő 
alakú tömegekben, sugaras szálas szövettel. K =  5. fajs. 4.933. Fekete, 
félfémfényű. Karcza barnás-fekete. A forrasztócső előtt változatlan ma
rad, üvegcsőben vizet ad. Nedves úton Mangán és Horgany reaktiókat 
nyerünk. Az elemzés szerint képlete: ZnO, MnO, MnOa, azaz Horgany 
Hausmannit. Találtatik Parsaié, horgany bányában, Sterling Hill, New 
Jersey. Mindig Chalcophanittal fordul elő a barnavasokerban. (A Chal- 
cophanit hatszöges, vékony táblákat és Stalaktites tömegeket alkot. 
Ivem. 2, fajs. 3.907. Kékes-fekete, fémfényű. Vegyi alkata =  2MnO, 4- 
(Mn, Zn) 0 - f  2HaÖ). '

A „Fokit. Közi.“ 1877. évf. 314. lapján közölt Homilit nevű uj ás
vány leírásához a következőket kapcsolhatjuk. Des Gloizeaux. (Ann. de 
Chimie et de Phys. 1877. XII.) vizsgálatai szerint az eyyhajlású. Atalá- 
ban szabálytalan Kristályokban; ferdetengely : éptengelyhez =  90° 39'. 
Domináló combinátiók co P, y./Pcc, 0P, oo P oc, Poc , —  P. Nem 
hasad, törése kagylós, kém. — 4.5—5. fajs. 3.35. Fekete üvegfényű, 
vékony szilánkokban áttetsző, karcza szürke. Üvegcsőben vizet ad, köny- 
nyen olvad fekete üveggé és savakban kocsonya képződés mellett, old
ható. Damour elemezése szerint áll:

K o v a s a v ................................................  . 33-00
Bórsav . ........................................................... 15*21
Vasoxydul ...........................................................18.18
M angánoxydul.......................................................0*74
M észfö ld ...............................................................27-00
Cer.-, Lanthán és D ydim oxyd............................2-56
N á tr iu m ..................................................................1*01
Viz ................................................ 2-30

100-00
—1------------  ’ u

KÖzzéteszsziik e helyütt a Groth-féle Zeitschr. f. Kryst. u. Min. II. 
köt. 1. fűz. 12 lapjáról F. A. Genth czikkéből a szibériai Volborthit elem
zési eredményét. Ezen ásvány eddigelé elemezve nem volt, a nehéz föl 
adattal Genth próbálkozott meg és szerinte vegyiképlete ez:
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. ' • • * •• J  • :

(Vi Ba Vs Ca % Cu) 3 V208 - f  3 CuH202 - f  12 H20.
Genth idézett közleménye szerint termés Tellur Colorado állam bá

nyáiban újabb időben sok helyütt fordult elő, kristályokban és kristá
lyos tömegekben egyébb Tellur és Vanadium ásványok és Kvarcz kísé
retében. Egészen tisztán úgy látszik soha sem fordul elő, hanem mindig 
más fémekkel (Au, Ag, Te, Cu, Pb, Zn) és oxydokkal (FeO, Fe203, 
A1203, Si02, MgO, CaO, V203 stb.) vegyítve. A kristályok a hatszöges 
prizma és piramis alakjait mutatják, de többnyire két prizmalap erő
sebb kifejlődése által rhombikus alakokra emlékeztető táblás kinézést 
nyernek.

A Hessit eddigelé csak egy példányban találtatott a coloradói Bed. 
Cloud. Mindben, de újabban Utah államban a Kearsage nevű bányában 
is fölfedezték. Az uj lelet csak 0.103 Au. és 58.79% Ag. tartalmaz, 
a többi Tellur. A Telluritet eddigelé csak Facebay és Zalathnáról is
merték, de újabb időben Coloradöban a Keystone és Smuggler bányák
ban is fölfedezték termés TelJurral. Itt apró fehér vagy sárgás prizmati- 
kus kristályok alakjában fordul elő. Vegyi alkatása: Te02.

A „Földt. Közi.“ 1877 évf. 116. lapján közölt Boscoelithez Genth 
vizsgálata után a következőket adjuk. Vegyi alkotása a következő kép-

I. II. III i .
let által fejezhető ki: R2 E R2 Si 12 0 32 -{- 4 H20, melyben E =  K,
i i .  i n .

R =  Mg : Fe =  2 : 1 és R =  Al : V =  1 : 1.

A magyár ásványok ez évben is szaporodtak két uj ásványnyal, 
melyeket dr. Koch Antal kolozsvári egyetemi tanár fedezett fel, az 
Aranyi hegy kőzeteiben (Erdély, Hunyad megye). Értekezését dr. Kren- 
ner mutatta be ez évben a m. tud. Akadémiában és egyelőre csak a 
két uj ásvány neveit: Szabóit és Pseudobrookit közöljük, azon megjegy
zéssel, hogy azok megváltozott Augit-Andesit üregeiben és repedéseiben 
vannak kiválva.

( S . S.J


