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(Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat 1887. november t)-én tartott szakiilésón.)

Szomo]nokról küldött 1887 nyarán Ebergényi Kálmán úr bányatiszt 
néhány darab fehér ásványt laza összeállással, mint ismeretlent az ottani 
kincstári bányából, mely az 1883-ik év végén kitört bányatűz következtében 
a kénkovandtömzs hasadékaiba behatoló gőzök által jöhetett létre. írja 
tovább, hogy ezen bányamühez 1884. novemberben lett áthelyezve és fel
adatává téve a tűz lokalizálása, illetőleg elfojtása. Felhagyva az elődök által 
használt egj7ezerű elgátolási móddal, egy körgáttal kerítette be a tüztért s 
helyenkint a központ felé hatoló vágatokba vizet vezetett be. Három havi 
kitartó küzdelem után sikerült a tűznek urává válni, eloltani s a kovandfejtést 
emeletenkint megkezdeni. Ezen lefejtés alkalmával a kovandtömzs hasadé- 
kaiban, melyek a sülyedés és víz-beeresztés következtében jöttek létre, találta 
ezen fehér terményt, melyre a munkások igen panaszkodtak, mert köhögést 
és fejfájást okozott.

A kovandtömzs alatt levő lefejtett pászták, melyekben a tűz volt, rég
óta be voltak hányva az ott előforduló chloritpala törmelékével, továbbá az elő
döktől ott hagyott kovanddarabokkal sőt kovandliszttej, végre quarzitpala 
meg ácsolatfa- maradványokkal, s ismeretlen okból, de valószinűleg a finom 
osztató kénvegyületek rohamos oxydatiója következtében történt a kigyu- 
ladás.

Levelében kér a meghatározásra s az eredménynek közlésére.
Látván, hogy lengülési terménynyel van dolgom, lángkisórleteket tet

tem. Platinahuzalon a Bunsen-lángba téve az oxydatiói helyre, kékes lánggal 
elillan nyom nélkül. Reductiói lángban porczellán csészén felfogva fekete 
femtiikröt kaptam, melyet 20% légenysav nem —- de chlornátron-oldat 
azonnal fölolvasztott. Szénen forraszcsővel reá fúva erős fehér füsttel és
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hasonló verődékkel valamint kevés fokhagymaszag-terjesztéssel elillant, hogy 
tehát arzenes sav a lengület, kétségen kívül á ll; siettem ennélfogva Eber- 
öényi urat arról értesíteni, hogy a munkásokat ezen a helyen nem kell 
huzamosan foglalkoztatni, mert mérges gözök ott még folyvást fejlődhetnek.

A küldött daraboknál a physikai tulajdonságok meglehetősen eltérők : a 
szín szerint van víztiszta, van fehér, van szürke és sárgás; a fény szerint 
üvegfényű, gyöngy- és gyémántfényű.

Alakilag az egyes reszek egészben szalagok s ezek parallel vagy olykor 
sugarasan, legyező-alakulag stb. halmazodnak össze. A szalagok hossza néha
3—3 cm., azok papirvékonyak s hajthatók mint a gipsz, de kevésbbé ride
gek. Az uralkodó alak tehát valami oldalas véglap. Ezen vékony víztiszta 
szalag a mikroskop asztalán anisotrop, s az elsötétedés az oldalhatárokkal, 
valamint az ezek között húzódó parallel hasadási vonalokkal közel egyközös, 
de egészen nem esik össze. Az eltérés 5—6°.

Mindezekből kitűnik, hogy ezen arzenes sav nem a közönségesebben 
előforduló arsenit, hanem a sokkal gyérebben találtató claudetit.

Ismeretes, hogy az arzenes sav és az antimonsesquioxyd a H20;í össze
tételű oxydok között a felette érdekes isodimorphismusra például szolgáló 
anyag gyanánt tekintetnek : az arsenes sav meg az antimonsesquioxyd mint 
arsenit és senarmontit szabályosaknak, mint claudetit (arsenfillit) és valen- 
tinit pedig rhombosaknak vétetvén.

A claudetit sokáig úgyszólván csak Portugálból volt ismeretes, hol a 
San Domingo bányában az arsenopyrit társaságában vékony levelekben eret 
képezve fordult elő. A kohótermények között Ereibergből G roth ismertette 
meg, míg mások nedves úton állították elő: Pasteur kaliumhydroxyd-oldat- 
ból választotta ki, Saint Clatre-Dévjlle és Debray pedig bizonyos fokig 
föleresztett kénsavból zárt üvegcsőben melegítve kapták meg.

Epen midőn foglalkoztam a nyáron ezen anyaggal, küldi meg Des Cloi- 
zeaux a különlenyomatot a Oomptes rendus (1887 júliusi 11) számából 
(Note sur la forme clinorhombique et les caractéres optiques de Pacidé arsé- 
nieux prismatique), melyben kimutatja, hogy a claudetit az ő mérései sze
rint nem kevésbbé mint az optikai tulajdonságok szerint monoklin, csak 
hogy közel áll a rliombos határhoz; sőt meg az arsenit szabályos rendszerét 
is kétségbe vonja, miután metszeteket vizsgált a hexaeder, oktaéder és 
rhombtizenkettős lapjai szerint és azokat nem találta egészen isotropoknak. 
Itt azonban nem voltak kísérletei döntők és azért azzal végzi, hogy nem 
lehetetlen, hogy az arsenit pseudo-szabályos test.

Meggyőződvén a valentinit rhombos voltáról, az isodimorphismust az 
arsenes és az antimonos sav között nem létezőnek tekinti.

Elolvasván érdekes közleményét, nyomban írtam neki a szomolnoki 
előfordulásról s küldöttem anyagot, hogy erre is terjeszsze ki tanulmányát. 
Küldöttem példányt olyanokból is, metyeken az én észleleteim voltak láthatók.
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Ezen észleleteket példányokon akarom bemutatni és kifejteni. Az első 
példány csupa claudetit-lemez halmaza, hol az egyének csoportosulása 
valami határozottsággal nem bír, annyi azonban általában kivehető, hogy az 
egyes lemezek néha bírnak terminállappal, máskor meg vannak szakadva; 
az első esetben a küllem rhombosnak is mondható (ezek ikrek), de a máso
dik esetben határozottan monoklin s a gipsz némely hasadási lemezeire 
élénken emlékeztet. Ezen példány egy nagyobb halmaznak megmaradott, 
még tovább széjjel nem esett darabja lehet. A lemezeken gyöngy fény áram
lik el s azok síkján számos parallel vonal látható.

A második példányt szürkés színnel s inkább gyémánt fénynyel való
ban megilleti az arsenflllit név, mert igazán csillámra emlékeztetnek nagy 
levelei, melyek azonban utólagos nyomás következtében össze-vissza vannak 
görbülve, de mint fennőtt kristálycsoport, az egyes individuumok felső végét 
épen megtartva mutatják. A példány belsejében a levelek apróbbak, de fehé
rek, a szürke szín csak a felső nagy levelek felületén van. Ezen példányban 
is laza a kisebb-nagyobb levelek összefüggése.

A harmadik példányban ellenben az egyes levelek igen tömören álla
nak össze legyezőalaku halmazokba, úgy hogy itt a terminállapok egész 
épségben vannak meg. A halmaz töréslapjain tűnik azután ki, hogy itt is 
claudetit-lemezek képezik az egységet.

Eddig egyebet tehát nem mutattam be, mint egy új lelőhelyet a clau- 
detitra nézve, még pedig honi lelőhelyet. Van azonban a szomolnoki claude- 
titen még egv tulajdonság, melyet semmi más claudetiten nem említenek, 
és ez abban áll, hogy nemely példányon a claudetit-szalagok a felső végen 
oktaéder-alakba olvadnak össze. Az oktaéderek teste soha nem teljes, a 
lapok közép tája hiányos, hanem az a mi az oktaéder létrejövésénél legelőbb 
képződik például olyan timsónál, mely a timsógyárban az anyalúg félretett 
iszapjában szokott képződni s a minő ez itt bemutatott, melyet Tolfán gyűj
töttem Civita Vecliia közelében. Megvan tehát az oktaéder éleiből és csú
csaiból nehány, és a csúcsban összejövő két-két élnél igen határozottan lát
ható a 90°, úgy hogy az oktaédert itt kétségbe vonni nem lehet. A kézi 
példány szétszedésénél nem ritkán sikerül egyes darabokat kapni, melyek 
felső végén az oktaéder van, míg az alsó egy claudetit-uszályban végződik.

Ezen alakulatot a mellékelt fametszetben mutatom be, hol felül az 
oktaéder-vég, alul a széles claudetit-szalag látható oly módon, hogy az okta
éder belseje is claudetit-levelekből áll, csupán a külső határon képződött ki 
az oktaéder utólag. Ezen kiképződés a rajz eredeti példányán a haladottság 
nagyobb fokát mutatja, másutt e fok kezdetleges, s az átmenet foka és minő
ségében általában véve felette nagy a változatosság.

Ezen észleletemet közöltem Des CLOizEA.ux-val, kitől több hét múlva 
választ is kaptam a pirenei fürdők egyikéből, hol a nyarat egészségi szem
pontból volt kénytelen tölteni. Levelében mondja, hogy csak két napra rán-
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dúlván Párisba, nem vizsgálhatta meg bővebben a neki küldött érdekes 
anyagot, de arról meggyőződött, hogy a lemezek extinctiója itt is 5—6°, 
mint azt a többi claudetitnál (Freiberg, a Debray és PASTEUR-féle) találta. 
A pseudooktaéder egészen emlékeztet a magnoferrit alakjára a Vezuvról, de 
ezen sajátság vizsgálására több idő kell. A szomolnoki claudetit végén talál
tató oktaédereket optikai vizsgálat tárgyává azonban alig lehet tenni, mert 
az anyag nem sűrű, nem egyöntetű, annak csak külsején vannak a moleku
lák oktaéderré alakulva, belül csupa claudetit-lemez van. Ebből az követ
keztethető, hogy ha valamivel compactabb volna is a lap, úgy, hogy abból 
lemezt lehetne készíteni optikai vizsgálatra, nagyon valószínű, hogy azt iso- 
tropnak nem találnánk, mert ugyanazon anyag molekulái belül anisotrop 
viselkedésüek. Itt én egészen más tüneményt látok s annak akarok kifejezést 
adni, t. i. a dimorph testeknél előfordulható paramorphismus. Az arsensav

ezen példányokon az ő kétféle alakulatában jelenik meg, bizonyára azért, 
hogy a képződési és fennmaradási körülmények a claudetit létrejötte után 
megváltoztak.

Utólag volt alkalmam még egy küldeményt látni Szomolnokról Sel- 
meczen. Ezen küldeményben voltak egyes lapos kőzetdarabok, melyek egyik 
oldalán az arsenessav víztiszta oktaéderekben volt kiképződve, melyek egé
szen hasonlítanak azon arsenithez, melyet mint lengülési terményt a kohók
ból vagy Szomolnokon a pörkölési térről kapunk. Ebergényi ur utólag arról 
értesített, hogy ezen arsenit-kristályok nem a bányából valók, hanem a pör
kölési térről. «Az itteni királyi bányaműnél van egy u. n. lúgozómti, (írja ő), 
hol vasgáliczot és ként gyártunk. A vasgálicz előállításához puha tüzelő fára 
darabos kovandból pörkhalmokat rakunk össze, azt egy palakőzet takaróval, 
ezt pedig egy agyagréteggel vonjuk be a végből, hogy az illanó ként nagy
részt visszatartsuk. A pörkölés bevégeztével kihűléskor a takaró palarészein 
igen szép átlátszó fehér és sárgás arsenit-oktaéderek találhatók, jeléül annak, 
hogy a vaskéneg arsentartalmú.»
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M egjegyzendő, hogy a  p örk ölési térről való len gü letek en  a claud etit-  
képződésnek  sem m i n yom a sem  látható . E zek en  legfö lebb  az tűn ik  fel o ly 
kor, hogy  u tó lagosan  m eg van n ak  m in teg y  nyalva , m in th a  m eleg  légár vagy  
forró vízgőz ér in tette  volna s ez á ltal a kiálló  kristályok a tetejüket e lvesz
tették , m eggöm bölyödtek , m íg  a m élységb en  vo ltak  sértetlen ü l m aradtak.

A claudetit-kristályok között egészen jól kifejlődöttek is fordulván elő, 
ezeket dr. Schmidt Sándor úr részletes krystallophysikai tanulmányozás tár
gyává tette az egyetemi ásványtani intézetben és eredményeit külön fogja 
közölni, a melyekről már most is lehet annyit mondani, hogy Des C l o i z e a u x  

nézetét, mely szerint az arsenes és antimonos sav között az isodimorphis- 
mus nem létezőnek tekintendő, megerősítik.

(Előadta a kir. m. Természetünk Társulat 1X86 november 17-én tartott szakülésén.)

A kir. m agy. T erm észettud om án yi Társulat ez év i k özgyű lésén  többek  
közt a következő pályakerdésre is h irdetett k in y ílt  p á lyázato t: «K ívántatik a 
C setráshegység aranybánya terü leten  levő bányah elyek  geológ ia i és a m en y 
nyire leh etséges b ányageologia i le írása  stb.»> E  pályakérdés m egold ását a 
társu lat nagyérdem ű vá lasztm án ya  reám  bizni m éltóztatott.

A pályakérdés első részével, a C setráshegység geológiai v iszonyainak  
kutatásával és tan u lm án yozásáva l, ez evben három  h ónap on  át foglalkoztam . 
K utatásaim  eredm ényeiről e rövid előterjesztésb en  lesz  szerencsém  szólani.

A gyűjtött b izonyító anyag beható tan u lm ányozása  fo lyam atban  van  
s ennek  eredm ényével is lesz  szeren csém  m ég m ás a lk alom m al b eszá
m oln i.

T udván azt, hogy a C setráshegység, m in t geograüailag jelen ték telen  
hegyláncz, sokak előtt ism eretlen , e lőzetesen  e n evezetes h egységről, geográfiai 
szem pon tb ól k ívánok  röviden szólan i.

H egységünk  E rdély  n yugati szé lén , a M aros folyó baloldalán , tő le csak  
n éh ány k ilom éternyire, d élk elet-észak nyu gati irányban vonúl. Az erdélyi 
E rczhegységnek , vagyis azon hegytöm k elegnek , m ely  az A ranyos és a Maros 
által bezárt terü letet borítja —  s m elyen  E rdély  leggazdagabb és leghíresebb  
aranybányái vannak, —  je len ték en y  s n em zetgazdaságilag  fontos tagját 
képezi. K ezdődik  —  keleten , —  a G yógypatak  bal o ld alán  N agyág trachyt- 
h egyein ek  nyú lván ya iva l és B rád irányában, a L unkóji pataknál, a G yálm  
F éty i h egy  n yúlványaiban  végződik.

* * *

GEOLÓGIAI MEGFIGYELÉSEK A CSETRÁSHEGYSÉG TERÜLETÉN.
D l’. PkIMICS GYÖRGY-tŐl.


