És

TERMÉSZETTUD OMÁNYI
,

ÉRTESITÓ.

SZERKESZTI

F~RÖHLICH IZIDOR
o8ZTÁLYTITKÁ R.

,

a,'ÚlJ~.:mi,$n\,

".,: _

(

'1

K[ADJA A MA.O'YAR Tttnd'ltI'Á,N'YOS A1r!~.

~...

18

LOCZKA JÓZSEF.

FIZÉLYIT, EGY ÚJ lVIAGYAR Ii1ZÜSTÉRC.:I
,JÓZSEF és 'I' LOOZKA JÓ2SEF-töl.

'f KHENNEH

· I{isbányál1, SzatInár Vál'lnegyében uj abban nagyoll érdekes
ásványok fordultak elő, arllolyek közül különösen egy új ezüstél'O köti le figyelmiinket. Ezt ]'IZÉLY SÁNDon magy. kir. bánya:rőmérnök úr tiszteletére, aki évek hosszú során át l'itka él'deklö..
cléssel és éber figyelemmelIdeéri az új ásványelőfOl'dulásokat,

fizélyit-nek akarom elnevezni,
A fizélyi t főleg semseyit társaságában található; sötét acélvagy ólomszür}{G szálai tö bbnyil'e.laposra nyomott prizmák, amelyek~
l1ek él eiii l1agYOll ritkán lnég a kesken~T hosszlap {OiD} tompíija.
A !Jrizlnaöv lapjai ütősen rovátkoltak, síma, sík l\ristálylap nem
észlelhető. A kristályo1r végén terl11ináló lapokat nelTI talál1am',
mél'eteil\: 8 lUfi hosszúság 111ellett ll/2 111111 szélesek, 1 rnnl vasta..
gok. A hasadás lapja {oto1.
A fizélyit kristályai külsőleg bágyadt f'émfén:y-íí.ek, de fliss,
egyenetlen tÖl'ésfeliiletükön erős félnfényi.i.k van. Az ásvány kal'ca
vagy' l)ora sötétszürke, Nagyon törékeny és lágy, lreménJTsége 2,
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':NIINERALANALYSEN .
VOll .:.

JOSEF LOCZKA.

l)ie folgeIlden Inineralarlalytischen lVIitteilungen starlllllel1 aug
dom Nachlasse des im Jahre 1912 verstorhellen l>irektion8I{ustos des NIagyar Nemzeti lVIllzeulu JOSEJ~"l LOCZJ{A. J)roi ([(01'nelit, WctJ"thait) I~~izélyit) hezie11en sich auf neue, bishpl' ntlr
elem Namen nach bekannte Mineralspezies, z\vei ((/'osaUt, ~c..;e)n
seyit) sind neue VorkOmmeJl. Die Arheiien wurclon in dell SitzUllg€'ll
der Ungar. Akademie eler 'Viss ells Cll aften den 18. Juni 1~88
(Kornelit), 18. Janner 1909 (vYarthait), iG. J1Uli 1913 (Fizélyit)
und 18. Februar 1H24J (Uosalit, Senlseyit) vorgelegt.
1. Kornelit (benánnt nach I{oRNEL HLAVACSEK, cler dns l\!fineral Zl1erst fand u11e1 zur lJntersuchllng aIl Prof. J. I{nI~NNE11.
sandte). .r~8 faIld sieh in elen Kiesgruben von Szomolnok~ ,ro f'S
lichtviolette, feinfaserige Aggregate hildete. I)as I>ulver und elte
ílünnsten E'as-ern sincl weil3. Im WaBBer mit gelh-brauller .Fal'be
löslich, gekocht seheidet sieh eill l 0stbrauner Nieclerschlng nh.
Spez. Gew. (~·306 (20·go C). J)ie allS den AnalY8e-l~esultat6n
(pag. 3--4 des ungar. rrextes) 61'mittelte Fornlel Fef! (.S(),) + 7~I-II!.O.
1

~.

(few. 7' .LGB (l\fitt~~ aus vier Best:immunge~). Die Analyse (pag. .lO-~13 des llngar. 'fextes) fitlll'te
zur FormaI: (Pb, G1I'1 Ag)4 Bi2 87 :== 4~([)b, CLt, .\u) ~S. B'i2 S9 , '\velche
analog ist mit der des Meneghinits 4,Pb~S. ~"7)2/)a und Jordaníts

Warthait.'l Das

Sl)6Z.

.4:PblS. 11so Ss
:'l!''!:::HW:'''B~!' C'b's-alit von Vaskö (I{omitat I(rassó-Szörény). IHe seh1'
o

{li:ililiön Nadeln kommen mit emeln c101011).itarti.gell I{arhonnt und
i

Siehe die Arbeit KaENNI~R'8 auf Saite ..i.

aiCROB 110,11 c1es.

:\IINERALANALYSEN.

in diecies eingewachsen VOl~. Spez. ({ew. 7·1 B (21'0 C). I>ie ,A.naJysű
(palg. ~- H des 11ngar. rrextes) fühl'te zur ]'ormel: .2 Pb~~.Bis.SI;
, nehen díesen wurc1e l-5 % ilg und 3'4:1. ~~ Gu nachgewiesen.

.t. Semseyit von I{isbánya (Kolnitat Szatmár). Es ist dies dal'
,c1ritte Y'orkOmnleJl dieses 1\Iirlerals ÍJl lTngal'n (]'elsöbánya, pradna)..
Beglr it!ninrl'ale sind Bleiglanz, 1\1aglletl{ies, Schwefelkies, Blende.
Fizélyit, (~ual'z und Dolomit. Spez. (}ew, bei 21 o U 6'05. AUf>
den Analysellwerten (p ag,. 15 des ungar. Textes) wuide die ~F'or
ulel l H1J b.S. ()~Sb,!~Su festgestelIt.
;,. Fizélyit von I{isbánya (I{omitat 8zatnull,):1 ])ieses neue
Silh(~l'el'7J ,vul'c1e nach seinem Entdecker, Herl'n Oberbergingellieur s. ]'rZBLY b-enannt~ Fizélyit kommt hauptsachlich jn
G'cHellscl1aft von Semseyit vor. Die dunkel stahl- üder bleigrauen
finehge(h~ii.okten Pl'ismen sind ohne ~:el'minalfHichen und starl{
gerifft:, selten Init {Ola; kombiniert und haben eine Liingen 811lnl
und eine Bl'eite von 1 bis iE mUl. Die I{l'istalle haben schwach ell ,
nur auf elell BruchfHicllen stal'ken lVIetallglanz. Stl'ich dunirel...
gl'HU. Sehr leicht zel'hl'echlich, Harte 2.
.A.ls IIau})tbesta,ndteile wurc1en nachgewie~eIl S, }Jb; Ay, Sb~
nE~biln dieseli Fe 0'62 % lmd As 0'32 O~. Die quantitative Analyso
ÚJft,g. lH-l1) des ungar. 'l'extes) f'übl'te anniiJlernd' zur Forlllel:

.AU2S, 5.l)b.S. 4SblJ},S8 = PbijAg2 SbsS 1S•
jl

J)ie kUl'ze minel'ulogisehe OlHu'akteristik

Allflf.:~ic~]ulungell

gegeben.
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