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KALINKÁN

ELŐFORDULÓ ÁSVÁNYOK, AZOK KÉPZŐDÉSE ÉS TERMŐ HELYE

Cseh  LA.Tos-tól.

(Előadatott a selmeczi fiókegyesület 18S7. január 22-én tartott közgyűlésén.)

Kalinka, Zólyom megyében, Végles helységtől D-felé 8 kilométerre 
fekszik. Kalinka helységtől 2 kilométerre D-felé a Liseezhegy É-oldalán két 
völgy veszi kezdetét, az egyik Kis-Szalatna felé, a másik Végles felé nyilván. 
E két völgy között fekszik az elhagyott kénbánya.

A kőzet, mely e kéntelepet körülveszi jnfroxen-trachyt. A kéntelep 
maga módosúlt kőzetekben fordul elő. Nem találni szabályos teléreket 
vagy összefüggő telepeket, hanem  csak többé-kevésbbé szabálytalan tömege
ket. Az egész előjövet egy solfatarai képződményre bizonyít, a melynél kénes
savas és kénhydrogén gázok-vízpára által kísérve, nagyobb hőfoknál a 
melléktömegeket és a trachytot átváltoztatták. A kovasav m int quarz oldat- 
lanúl visszamaradt, a calcium  kénsavval gipszet, a vas és mangan a fölösleg
ben levő kénnel p y r i t  et és haueritet képezett. A hauerit benőtt jegeczekben 
vagy buzogányos összenövésben agyagban, gipszszel és kénnel fordúl elő. Az 
igen tiszta szép sárga színű és átlátszó ként részint fehér agyagban, részint 
kisebb-nagyobb likacsos quarz és meddő trachyttömbök között, pyrittel 
áterezett vagy gömbölyű gipsztömegekbe hintve az agyagban találni. A likacsos 
szövetű quarz  üregeiben néha kén-, gipsz- és dolomit-jegeczek  vannak. A gipsz 
részben szemcsés és szürke, részben fehér rostos, szép selyemfényű és sugaras 
állapotban az agyagban lép fel. Az agyag sötét-szürke. A hauerit és realgár  

gipszben kénnel találtatik. A hauerit-jegeczek néha fénylő világos színű 
pyrit-kristályokkal vannak megrakva. A hauerit társaságában még egy hús
veres és egy zöldes ismeretlen ásvány fordul elő.

A hauerit-at 184G-ban A dler K ároly fedezte fel. P atera A dolf 13écs- 

ben elemezte és határozta meg (MnSa =  Manganbisulfuret).
Áttérek most a fent említett ásványok termőhelyeinek közelebbi 

leírására.
Az 1-ső nyilámot a József-akna  felső kültárnájától számítva 10 ölre 

(bányaöl =  2*0247 m.) 1845 év februárius havában kezdették meg és 1848 
év julius 5-én ahhoz egy leható tárnát csatoltak. IS48 évben az aknától Ny- 
felé a vágat 08 ölre volt hajtva és ácsolatlaníil állott. Ezen vágatban négy 

D-keresztczés van. A ik ölben az aknától a D-kerosztezés szilárd fehér
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kovanddal hintett meddő gömbökkel kevert töltelékben hajtatott. Az érczes 
gömbök és a szilárd kőzet mellett a lágy agyagban a hauerit-et a fővágat 
palló keresztjétől körülbelől 5 ölnyi távolságban részint kristályos, részint 
halmaz állapotban találták.

1845-ben, 14 ölre az aknától 2-ik D-keresztezésben az érczes köz foly
ton dúsabb lett, később pedig egy selenites ér jött, mely kevés kén-érczet 
szolgáltatott. A keresztezés további hajtásánál 15°/o kénérczek a legtisztább 
állapotban tárattak fel, s még tovább a termés kén anliydritben az egész 
vajat vég méreteit foglalta el. A számtalan ér, melyeket a termés kén a 
mellékkőzetben képezett, agyag által tartato tt össze. Később egy meddő ék 
elvágta az érczet, de annak áttörése után ismét gazdag érczekre búkkantak. 
Végre a lágy agyag kemény meddő szakadékokkal váltakozott, és a kén 
gyérebben fordúlt elő, míg a töltelékben gipsz- és kénnyomokkal hauerit is 
volt látható. A 3-ik D-keresztezésben 30 ölre az aknától szilárd kőzetben 
2 láb vastag kénércz-gömbök és a szilárd kőzet melletti lágy agyagban szintén 
találkozott hauerit.

A 2-ik nyilámot D-, K- és Ny-irányban a felső kültám áról számítva 
20 ölben 1844 év november havában hajtották és annak K- és Ny-vágatában 
realg ár-kristályok a n h ydritte l  és gipszszel áterezett meddő pyrites és agya
gos kőzetben fordúltak elő.

A Ny-vágatban D-keresztezésében meddő szakadékokkal, melyek gipszet 
tartalmaznak, agyagba burkolva tiszta kén és hauerit fordult elő.

Kalinkán tudomásom szerint mostanáig haiierit-et  más helyen, m int a 
fent említetteken nem találtak.




