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Adatok magyarhoni ásványok újabb előjövetéhez  
Nagybányán é s  Rézbányán.

Dr. Szabó Józsefiül.

(Felolv. a m. földt. társ. f. évi nov. 8-án tartott szakgyülésén.)

1. Arany, Három Tölgyes hányából Nagyhányán.
Az egyetemi ásványgyüjteményben már régtől fogva 2 

példány van Nagybányáról Három Tölgyes nevű bányából: 
az egyiknek szerzésmódja sincs kimutatva, s ennek kőzete 
egészen Wad, a másiké iirös quarzit, bevonva Wad-féíe 
anyaggal, ezen utóbbi a Fauser-féle gyüjteménynyel jött az 
ásványtárba. Az arany azonban mind a két példányon fel 
van ragasztva, tehát nem sokat lehetett adni reá.

1876. októbeiben uj példánynak birtokába jutott az 
egyetemi ásványtani intézet, melyről csak azt tudtam meg, 
hogy Nagybánya vidékéről van. Vagy 8  nappal későbben 
éppen olyan ásványt többszörös példányokban Egger ur ka-

8



248

pott, s mint leihely a Három Tölgyes nevű bánya volt 
közölve.

Ezeken az arany nem felragasztva, hanem eredetileg 
fennőve van szép hosszúkás dendrites vagy recézett halma
zokban. A fekete alapon az erősen fénylő tisztán sárga arany 
igen ékesen veszi ki magát, s az, hogy természetesen jön 
elő, különösen abból vehető ki, hogy az aranyszálak egyik
másik vége olykor a fekete ásványhalmazba bevonul, vala
mint, hogy az arany le egész a pont apróságig találtatik 
rajta, nem pedig csak nagyobb darabokban, mint az egye
temi két példányon, melyen látni való, hogy az ásványcsi
náló művész kicsikkel bajlódni érdemesnek sem tartván, 
csak nagyobb aranyszálakkal vesződött.

A mostani előjövet példányai között is van egy, mely
nek anyaköve tisztán Wad, de a legnagyobb rész a Wadon 
kivid Magnctitet tartalmaz, és ennélfogva valami érzékeny 
mágnestűre élénken hatnak, mig a Wad kinézése példányok 
legkisebb hatást sem mutatnak.

A Wad koromhoz hasonlitó barnás-fekete s néha sze
derjes alakú kéreg vagy vaskos tömeg. Karca barna. 
Feltiinőleg könnyű és lágy, úgy hogy szétmorzsolható, s 
ekkor fog. Ha késsel megnyomjuk vagy vágjuk, a vágás
lapon feketés fémfényű lesz. Mágnestűre nem hat, még 
űnom porát sem huzza a mágnesrúd. A vegytani kísérletek
nél a következő tulajdonságairól győződtem meg.

Üvegcsőben hevítve vizet ad jól látható csöppekben. 
Ezen viz hatása közömbösnek mutatkozott kék lakmus pa- ' 
píron.

Az üvegcsőben hevített tömeg most reductioi és oxy- 
datioi kísérleteknek volt kitéve :

a) Szódával szinitve szénen világos, sárga gömböt ád, 
melynek gyengén van kénmáj ize; darabja ezüstpénzen 
barnás foltot idéz elő, de vizoldatát nátriumnitroprussid erő
sen festi ibolyaszinüre. A kén jelenléte tehát bizonyos. A 
vízben oldatlanul maradt könnyű barna porra a mágnes 
nincs hatással.

b) A Wad-féle ásvány űnom pora asbestszálon a Bún-
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sen-féle redukáló lángnyelv hatásának kitéve, semmi fémve- 
rődéket nem ád. Az ide tartozó 11 illékony elem közül tehát 
egyik sincs jelen,

c) Boraxxal erősen ibolyaszinii gyöngyöt ád, mely a 
bellánghan csaknem egészen szinteleu lett, tehát a mangán 
mellett Co nincs jelen.

d) Phosphorsóval éppen úgy mint phosphorsavval is 
erős élegitési lángnak kitéve (forraszcsővel) sárga gyöngyöt 
ád, melyben tehát csak a vasreactio mutatkozik. Ha el
lenben ugyanezen gyöngyöt csak gyenge éleglilési lángnak 
tesszük ki, például fuvás nélkül a stearin gyertyaláng 
külső, szintelen burkához értetjük, ibolyaszinü lesz, azaz 
előtűnik a mangánoxyd reactiója. Kitéve a magasabb hőfokú 
élegülési lángnak, ismét eltűnik a manganoxyd hatás (oxydullá 
változván) s csak a vasoxydé marad meg.

A bellánghan szintén eltűnik a mangánoxyd festése, 
de előáll a vasoxydul gyenge zöld színezete. Co tehát itt 
sem árulja el magát.

Ebből látható, hogy ezen nemére a kísérleteknek a 
borax és phospkorsó különböznek. A phosphorsó megegyezik 
a phosphorsavval.

A bórsav gyöngybe beolvasztva megmarad az ásvány 
pora, mint barna pont, attól tejes szinü hold terül el, a mi
nőt ilyenkor az alkalis földek szoktak előidézni.

A Wad-dal tett lángfestési kísérleteknél K jól látható 
indigooldaton keresztül, de csak rövid ideig, tehát illékony 
savhoz van kötve. A Na sárga lángja tartósabb. Egyéb fes
tés nem vehető ki, ha az ásványt magában veszszük; ellen
ben sósavval megnedvesitve, még látható a Spektroskop se
gítségével a Ca és igen tisztán a Ba. A Ca jelenlétét a 
Wad sósavas oldatában oxálsavval is ki lehet mutatni.

A háromtölgyes bányai Wadban e szerint van mangán, 
vas, viz, baryum, calcium kálium, nátrium és kénsav, de nincs 
benne sem kobalt (tehát nem Asbolan), sem réz (tehát nem 
Lampadit), sem lithium (tehát nem Lithiophorit), hanem 
M a n g á n  w a d  és az alkatrészeket tekintve, közel áll ana
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dabulai Psilomelánhoz, a mely ásvány mállásterménye gya
nánt a Wad gyakran lép föl.

A második fekete ásvány M a g n e t i t ,  ez a példá
nyok felületén fennőtt krystályokat képez, melyek alakja 
néha mint rhornbtizenkettős kivehető. A példányok egyes 
ürmeneteiben a magnetit krystályokon s részben ezek által 
elborítva jön elő az arany. A magnetit a felülettől befelé 
néha vaskos fekete fémfényü tömeget képez, melynek ke
ménysége oly nagy, hogy az üveget jól karcolja. Ezen tö
meg erősen hat a mágnestűre; pliosphorsógyöngyöt szépen 
festi sárgára a ktillángban, mig a bel lángban zöld lesz.

A magnetit krystályai olykor Wad anyaggal vannak 
behúzódva, másszor a Wad tömegében van a magnetit ki
válva s annak feketés fénytelen, könnyen morzsolható töme
gében vasfekete, erősen fénylő egyes szemeket képez. Ha 
ezen keveréket porrátörjük, a magnetitet ki lehet szedni mág- 
nesrud segítségével, mig a Wad visszamarad.

A Wad és magnetit mellett némely példányon még 
A d ü 1 á r is jön elő. Ennek lángelemzése épen olyan jel
leges Adulárra mutat, a minőt Felsőbányáról mint másodla
gos képződésit Kálium földpátot néhány év előtt megismer
tettem. *) Alakját egyszerűen azon hatlap képezi, mely a 
fennőtt s másodlagos Adulárokon a gránitoknál is ismeretes 
Svajczból.

Az a r a n y szép sárga színnel bír, sötétebb sárga 
mint a verespataki. Egészben véve halmazalaku, de az egye
temi uj példányon egyik forgó-féle alakjának végszálain 
szépen kiképződött hexaederek ülnek parallel sorozatban. 
Egyik tengely irányában nyújtva vannak, úgy hogy a négy
zetes oszlopra emlékeztetnek, de a csúcsokon az oktaéder
nek nyoma sem látszik, mi ismét megkülönbözteti a veres
patakiaktól.

Az aranynak előjöttéről ezen Wad-Magnetit s Adulár 
képezte felérkőzeten nem tesz említést Zepharovich (Minera-

*) Viselkedése le van írva: „Egy uj módszer a füldpátok meg
határozására kőzetekben/* Budapest 1874. 26. lap.



logisches Lexikon), valamint tudtommal az irodalom általá
ban sem. A magyar nemzeti múzeum gyűjteményében Dr. 
Krenner ur mutatott halmazalaku aranvat,[mely fekete anyag
gal van behúzódva, a mi közelebbről tekintve, tisztán Wad- 
nak ismerhető fel. Ezen példányok Dr. Hofmann Károly ur 
közbenjárása által jutottak a múzeumba, miként általa ér
tesültem a Hübner-féle. gyűjtemény nyel, és igv nem lehet 
kétség, hogy Hühner ur mint nagybányai gyűjtő azt csak
ugyan helyben kapta.

A természeti viszonyokra vonatkozó adataim csak 
annyira mennek, hogy ezen módja az elő jövetnek rendkívüli, 
mely időről-időre egyes fészekben ismétlődik, mig a rendes 
előjövet egészen szokott alakú. Biztosabb adatok nyerése 
végett Léding Sándor úrhoz fordultam Nagybányán, ki ve
lem szives volt levelében azt tudatni, hogy „a háromtöl
gyesi előjövet két egymáshoz ragadt sziklalap olykori el
válása által képezett üregességben van, és pedig csak egy 
9— 10' hosszú és 2—M széles, függélyesen álló egyedüli 
oszlopban, melyen miután szinte 30 ölet lemélyesztve közel 
2 0 0 0  ftot elfecsérelt, a bányát kénytelen volt abba hagyni.“

A bánya 8 —9 éve abba van hagyva, de azért két 
darabot Léding ur szives volt küldeni a rendes előjövet- 
ből, s azok egyikén sincs Wad, Magnetit vagy Adulár, ha
nem quarzos teléranyag, itt-ott-űrökkel, melyeket bányavi
rág béllel ki krystálycsoportokban. Ezen quarzkrystályok 
között s részben rajtok látni aranykry»tályokat, melyek 
szép sárga szinök és erős fényüket tekintve, megegyeznek a 
Wad-Magnetiten előjövő Arany nyal, de alakra nézve nem. 
A quarztömeg hasonlókép aranytartalmu, a mellett pyrit 
sok A'an benne.

Léding ur közleménye tehát nem vonatkozik a Wad- 
Magnetites arany-előjövetre, és itt további nyomozás nem 
volna felesleges; de másrészt nincs kizárva, hogy a rendes 
előjöveten kiviil egyes fészkekbe a Wad-Magnetit és Adulár 
anyaga szivárogjék be s azokon az arany kiváljék, mi ere
detileg valószinüleg úgy is pyritből származhatott, melyből 
egyrészt képződhetett a magnetit és az arany, mig a Wad
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anyagára az azon vidéken gyakori mangánvegyek bőven 
nyújthattak anyagot. Az Adulár is ismeretes már éppen 
Nagybánya vidékéből (Felsőbánya, Nagybánya), úgy hogy 
semmi sincs, mi útjában volna annak, hogy ezen Wad-mag- 
netites arany csakugyan a Három-Tölgyes-féle bányából le
gyen Nagybánya mellett, éppen úgy, mint az az egyetemi 
ásványgyüjtemény két régi példányán feljegyezve előfordul. 
Egger ur utján annak jöttem tudomására, hogy csak egy 
nagyobb tömeg jött elő, s mind egy embernek birtokába 
jutott, ki ismét, nehány darab, kivételével az egészet vagy 
12 darabban Egger úrhoz juttatta.

Ezen közlemény előadása alkalmával a jelenvoltak 
között Brujman ur félszobáit, hogy ő 1844. és 1845-ben 
Nagybányán lévén, biztosan mondhatja, hogy ezen érdekes 
előjövet valóban a Három-Tölgyes bányára vonatkozik, mert 
az ő láttára is jött elő abban az időben, de csak egy kis 
fészekben Wad aranynyal. Az arany oly gyengén függött 
össze a Wad-dal, hogy le is lehetett fújni. Az egyetemi régi 
példányok, úgyszintén a múzeumiak is, ezen évi leletből le
hetnek. Kiszedvén a Wad-tömeget, a telér-kőzetben megfelelő 
ür támadt, ~tehát szabadon állott volt benne.

2. Arany Calasanctius József bányából Nagybányán.
Léding ur szives volt bővebb tájékozás végett küldeni 

az ő hosszúpataki Calasanctius József bányájából szintén 
Nagybánya vidékén, hogy a kérdéses uj aranyakat ezekkel 
is összehasonlíthassam. Kaptam két nagyobb és két kisebb 
darabot „ugyanazon vénából“, de különböző helyekről. 
„Maga a vena, — Írja tovább, — vagy 140 öl hosszban és 52 
öl magasságban van jelenleg feltárva; középszélessége 4', és 
a zúzércfejtéssel a bányában 120—130 egyén foglalkozik, 
kiknek havi 12—15,000 mázsányi zúzérc készletét há
rom zúzdában 93 nyíllal 170—180 egyén dolgozza fel.“ 
Ezen bánya"jelenleg!áldásban van, de azért oly példányok, 
mind a minőket küldött, csak rövid tünemények.

A két nagyobb példány sötétebb és világosabb quar- 
zitos tömeget mutat, melyek közül a világos az utolsó
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képződési!, s a sötétebb a régibb. A világosabb szemcsés 
quarzit felette gazdag fémaranyban, mig a sötétebbeu pyrit 
van bőven, kétség kiviil aranytartalommal, de szabad arany 
kevesebb. Van a kétféle színű és korú quarzit között egy 
szegély fehér quarzból, a melyben arany úgyszólván 
semmi sincs.

A harmadik darab egy kis tirfeltilet a quarzitos téléi
ből, itt egyéb ásványok is láthatók, nevezetesen tetraedrit 
szép krystályokban érdekes combinatióval, az uralkodó alak 
a trigontizenkettős, melylyel fellép a rhombtizenkettős és a 
ritkábban mutatkozó deltoidtizenkettős.

A negyedik darabban kiválólag pyritek vannak pen- 
tagontizenkettősben, olykor rovátkolt lapokkal, aztán ne
hány bournonit apróbb és kissé sárgára futtatott krystá- 
lyokkal és sphalerit zöldös színnel és megtámadott fe
lülettel.

A Calasanctius József telér ezen újabb előjövete tehát 
szintén nem hasonlít a Wad-Magnetit-Adulár keveréken elő
forduló aranyhoz.

3. Termés ezüst és rézásványok Rézbányáról.
Rézbányán újabb időben 1874-ben, tehát már Po- 

sepny ott tett tanulmányozása után, a Vale sacca Arsura he
gyében, hol a gazdag Reichenstein tömzs van, ettől vagy 
2 0 0  ölre uj tömzsöt találtak, mely szintén a zöldkőtrachyt 
és a mészkő határán húzódik.

Neve Széles-tömzs, és én az adatokat éppen úgy, mint 
az ásványokat Széles Dénes ur tagtársunknak köszönöm, 
ki azokat tanulmányozás és bemutatás céljából átadni szí
veskedett. Ezen a tömzsön külmivelettel vagy 32 méterre 
van az ércoszlop lefejtve, s minden meter adott 1200—1300 
forint értékű ércet. Lemivelhefő az említett száraz völgy
ben vagy 250 méternyire.

Az ércek átlagosan kénegek, előjönnek azonban 
oxydatioi s reductioi ásvány termények is s ezek illustrátió- 
jául szolgálnak a következő példányok:

1. Termésréz együtt termésezüsttel, s azon kívül lát
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ható rajta caleit, malachit és chrystokolla. Egy nagy kézi 
példány egyesíti mindezeket, de azonkívül három kis pél
dány van még, melyen termésezüst látható, különösen ket
tőn a calcítkrystályokon keresztül húzódva, s azokból szép 
krystályfejekben kitolulva. Néha a calcit elvált a rhomboéder- 
lapok irányában de a darabokat a keresztülhuzódó ezüst- 
szál összetartja s igy az, dacára a folytonosság megsza
kadásának, nem esketik le. Ezen tünemény a kongsbergi 
eziistelő jövetnél ismeretes. \  harmadik kis példánynál a ter
mésezüst a chrysokolla égkék anyagából van kiválva.

2. Cuprit krystályok termésrézzel, karmazsin piros 
és feketés vaskos cuprittal és kevés chrysokollával. A 
krystályok gyönyörűek. Egészen átlátszók rubinpiros szín
nel ; az uralkodó hexaederen kívül szépen látni még a 
rhombtizenkettőst és alárendelten az oktaédert. Én eddig 
csak Cornwallból ismerek szebb krystályokat s ezek ott is 
oly ritkák, hogy ezen szebb példányokat Maskelyne ur a 
brit múzeumban az ásványtani osztály ó're, vele nekem meg
lepetést szerezni akarván, küldötte.

Egy más nagy példányon a piros és fekete vaskos 
cuprit, melyek egymással foltonkint váltakoznak, még su
garas malachittal vannak társulva, mit a törlap síkján ve
hetünk k i ; azon kívül az ércdarab végein földes malachitot 
és Chrysokollát találunk.

3. Három példány a calcítkrystályokon kívül a réz- 
carbonátokat mutatja : leginkább malachitok, de azurit is 
van. A malachit sugarosan rostos, külalakja egyik példá
nyon gömb, másikon gömbszelet vagy kéreg. Az azurit 
fennőt krystálycsoportokat képez, ügy a zöld, mind a kék 
earbonát föleresztett savakban hidegen is egészen felolvad.

A reichensteini tömzsbó'l szintén ismertük már az ezüst 
előjöttét, onnét ismeretes réz, cuprit, a carbonátok, sőt azon
kívül a Brochantit és Linarit; de az ezüst együtt a rézzel 
tudtommal díiics képviselve gyűjteményeinkben, valamint a 
szép átlátszó rézoxydkrystályok is érdekessé teszik a Szé- 
les-tümzs ezen ásványait.


