
JELENTÉS A MÚLT NYÍBON HUNYADMEGYEBEN TETT ÁS-
VÁNYGYÜJTŐ KIEÁNDULÁSAINAK EREDMÉNYEIBŐL. *) 

Dr. Benkő Gábor tanársegédtől. 
Az elmúlt nyáron az .erdélyi Múzeum-Egylet Igazgató Választ

mányának megbízása és segélyezése folytán Hunyadmegyeben tett 
ásványgyüjtési körútamról van szerencsém jelentésemet megtenni. 

Mintegy 28 termő- és lelőhelyről körülbelül 430 drb. ásványt 
gyűjtöttem. A termőhelyek és ezeken belül a gyűjtött ásványok, 
betűsoros rendben a következők: 

Aranyi hegy. Az itt előforduló gyakoribb ásványokból, mint: Am-
phibol, augit, granat. hamatit,- hypersthenit, pseudobrookit, rubellan 
és tridymith bőven gyűjtöttem. 

Balsa. 'Heulandit, mint a manduláké üregeinek kitöltése. 
Baszaiabasza. 1.) Faopál, szürkés, sárga és fekete szinti, 

egyes példányok fürtös chalcedonnal vannak bevonva. 2.) Közönsé
ges opál. 

Boicza. 1.) Arany, lemez alakban és hintve (Öt herczegbánya). 
2.) Calcit, a Rudolfi tárnában viztiszta E 3. 4 B. — | B fennőtt 
kristálycsoportok. Az Antoni tárnában előjövő calcit kristályokon, 
melyek barnapáton vannak fennőve, az alak nem vehető ki, meny
nyiben a lapok nagyon kristályosok. 3.) Chalkopyrit. 4.) Dolomit, 
erősen fénylő rhomboeder kristálycsoportokban az Annatárna érc-
erének üregeit vonja be, vagy pedig, mint az üt herczegbányában, 
quarzkristály (<x> P. B. — B) csoporton van egyes kristályokban fennőve. 
5.) Markasit. Az Andrásbányában a baryt táblás kristályait (oc P. 
GÍ> P at>. P<x>. iW) apró gömbök alakjában kórgezi be, míg az An
toni tárnában calcit kristálycsoportján vékony lemez alakú kristályai 
sürün összevissza nőtt csoportokban vannak fennőve. 6.) Pyrargyrit, 

*) Előterjesztette az orvostermészettud. szakoszt. 1885. dec. 11-én tartott 
• természettud. szakülésén. 
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vaskos. l.)Pyrit ü £ i kristályok, nagyon rovatosok és rendetlen kifejlődé-
süek. 8.) Quarcz, vörös jáspis, pyrittől áthatva (Suhajda tárna) 9.) Sphale
rit, pyrittűl áthatott vörös jaspison, galenit, baryt, dolomit, quarcz, calcit 
társaságában (Suhajda tárna). A sphalerit kristályokra gyakran cal
cit vagy dolomit van fennó've. 

Brád. A Brád patakban sárgás, vereses és feketés opált (kö
zönséges) és szarukövet gyűjtöttem. 

Csebe. Dolomit apró rhomboederekben fennőve. 
Gyalár. 1.) Calcit apró — J R. ós oo R — \ R kristályok a limonit 

üregében. 2. Hamatit vaskos. 3.) Limonit vaskos és sugaras rostos. 4.) 
Malachit igen apró tűalaku kristálycsoportokban fennőve a limonit 
üregét bevonó quarcz kristálykórgen. 5.) Manganit sugaras rostos. 
6.) Quarcz, hegyijegó'e, viztiszta apró oo P P. kristály csoportok. 

Herczegány. 1.) Termés arany lemezekben vagy pedig apró 
oo 0 oo. 0 kristályokban és kristálycsoportokban mintegy beágyazva 
a limonitban. 2.) Baryt majdnem papirvókonyságu többé kevésbé 
viztiszta táblás oo Poo. POO kristály csoportok. 

Hondol. 1.) Galenit kristályos szemcsés és leveles halmazok
ban. 2.) Pijrit ü2Aés^oi:. 0. kristályok. 

Kajanel. 1.) Baryt. oo Pao. Poo kristályok rózsaszerüen cso
portosulva. 2.) Ezüst. A quarczkristály csoport üregében pyrit társa
ságában fennó've össze-vissza kuszált ezüstfehér szálakat képez. 3.) 
Galenit apró oo 0 ab, 0. kristálycsoportokban van fennőve quarcz
kristály kérgen. Ezen kivül a galenit pyrit és chalkopyrittel keverve 
öregszemesés halmozókban is jön elő. 4.) Pyrargyrit quarczkristály 
kérgen erősen fénylő kermesin piros ooP2. — \ R kristályok van
nak fennőve. 5.) Pyrit erősen rovatozott lapos ^~- kristálycsopor
tok. 6.) Sphalerit apró, erősen fénylő barnássárga, kristályok baryt 
és galenit társaságában. 

Karács. Alabandit, vaskos, szemcsés, rhodochrösitban bennőve, 
azon kivül a rhodochrosit egy üregében gömbölyödött alabandit kris
tály csoport van fennőve. A kristály alakja azonban nem volt meg
határozható. 

Kis-Almás. Pojánán jártamkor kaptam Eobotin Péter ottani 
körjegyzőtől egy darab kis-almási galenit-, chalkopyrit- és sphalerit-
ból álló érczdarabot, melynek belsejében szóttörés után sajátságos 
zöldes és sárgás szinü anyag vonta magára figyelmeméi. Ezen anyag 
vizsgálatánál következő ásványok voltak felismerhetők: 
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1.) Óloméleg v. ólomocker (Massieot, Bleiglátte) kénsárga, he
lyenként zöldessárga, földes vaskos. 

2.) Malachit vaskosan, keverve óJoméleggel, de előjön apró 
tűalaku kristályokban is. 

3.) Azurit, igen apró azúrkék kristálycsoportok. 
4.) Vasocker. Kétségkívül mindezen ásványok a galenit és chal-

kopyrit felbomlási termékei. 
5.) A malachit és óloméleg társaságában igen apró alig 1 mm. 

nagyságú táblás kristályokban előjön a cerussit is. A cerussit kris
tályokon, melyek többé-kevésbé be vannak vonva ólomockerrel, a 
következő osszalak!átok ismerhetők fel: 

a.) co P. aoPoo. Pco. P(nyom). 
b.) oo P. <x> Poo. Poo. P. & <x> Poo lapok nagyon érdesek. 
c.) o ó P ooPoo. Poo. Poo. 
d.) ooP. ooPoo. Poo. 2 Poo. Poo. 
e) P. ooP. ooPoo iker ooP szerint. 
Ugyancsak Kis-Almásról gyűjtöttem heulanditot ós laumontitot. 
Kristyor. Czélszerünek tartom e helység nevével az eddig 

mint különálló lelőhelyekként szerepelt V. Arsului-t és Zdráholezot 
összekapcsolni, annyival is inkább, mert ezek ezen helységnek csak 
külön határrószét képezik és közigazgatási tekintetben is ide tar
toznak. Itt négy helyről: Bunyei, Usoi hegy, Zdráholcz és V. Ar-
suluiról gyűjtöttem ásványokat. 

A Bunyei hegyen különböző szinü opálok (közönséges) találhatók. 
Az Usoi hegyen barnaszén (melyet a nyáron még bányásztak 

de újabban, mint mondják, abban hagytak) és tömör vagy rostos gypsz 
fordul elő. A tömör gypsz fehér, helyenként kissé sárgás fehér szi
nü és tisztátalan. A rostos - gypsz tiszta fehér, selyemfényű és rost-
jai görbültek. Ezen rostos gypszben mintegy zárványként — ha hasz
nálhatom e kifejezést — jönnek elő viztiszta eléggé kifejlődött, egész 
20 mm. nagyságú, oszlopos táblás gypsz kristályok, melyeken a kö
vetkező összalaklatokat észleltem. 

a.) ooP. COPŰO. — P 
b.) ooP. ooPoo. - P. P 
c.) ooP. ooPoo. —Pco 
d.) ooP. ooPoo. — Pós — Poo mint a— P élének letompitása. 
e.) ooP. ooPoo. — P. \POO (?) a |Poo nagyon görbült és érdes. 

Orr. term. tud. Értesíti II. g 
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A rostos gypsznek nemcsak belsejében, hanem a felületén is 
jönnek elő apró kristályok. 

V. Arsului, Vidoria bánya. 1.) Antimonit oszlopos kristályok 
sűrűn összenőve. 2.) Baryt quarcz, sphalerit és barnapát társaságában 
apró kis fehéres QOJPOO. PGO kristályok. 3.) Galcit —\R kristályok 
csoportosulva barnapáton. 4.) Pyrit egyes kristályokban és kristály
csoportokban quarcz, sphalerit és barnapát társaságában. A kristályok 
00 °2 alakkal birnak és lapjai a <x>Ooo lapoknak megfelelőleg nagyon 
rovatozottak. Egyes kristályok két szemben levő lapnak túlfejlődóse által 
egész táblás külemet nyertek. 5.) Quarcz, hegyijegöcz, többé kevésbé 
viztiszta áttetsző, tökéletlen kiíejlődésű kristályokban íordúl elő. A 
acP lapok közül három sokkal jobban van kifejlődve és a jegecz 
csúcsa "felé átmennek majdnem háromoldalú oszloppá, mig az oszlop 
másik három lapja mintegy ókalakú éltompitás tűnik fel. Ennek 
megfelelőleg vannak a P. lapok is kifejlődve. A nagyobb lapoknak 
megfelelőleg ki van fejlődve a R, mig a —R nagyon háttérbe szo
rul. Az oszloplapok lépcsőzetesek, egyes kristályoknál kievődöttek, 
vagy pedig apró <x>P. R.—R quarczkristályokkal boritvák. Ezen apró 
kristályok vagy az oszloppal párhuzamosan, vagy pedig erre vízszin
tesen vannak ránőve s általában rendetlen kifejlődósüek, mennyiben 
két szemben fekvő oszlop és pyramis lap túlfejlődóse miatt a kris
tályok egész táblaalakot nyernek. Egyes példányoknál a kisebb je-
geczek közül két egyén oldalvást annyira össze van nőve, hogy csakis 
a pyramisok (vagy R. —R) különbözhetők meg, mig a két oszlop 
egy oszlopnak tűnik íel. 

Zdráholcz. 1.) Arany előfordul hintve quarczban, lemez alakban 
calcitban, huzalok (s ezeken nem ritkán parányi kristályok) és le
mez-alakban barnapát-, s sajátságos megfuttatott ágas-bogas alakban 
kristályos quarczkérgen sphalerit ós chalkopyrit társaságában. 2.) 
Baryt ODPOO POO táblás kristályok. 3.) Calcit —|J2 kristályok gömb
bé csoportosulva vannak fennőve dolomiton. 4.) Galenit sphalerit és 
pyrit társaságában jön elő a telér-kőzetben. 5.) Pyrit 2L°_? kristá
lyok. 6.) Quarcz, hegyijegöcz, fennőtt kristálycsoportok. Az egyes 
kristályok GOP. R. —R alakkal birnak, a lapok görbültek, fénylők 
és kristályosak, A nagyobb kristályokat apró quarcz (<x>P. R. —R) 
dolomit és chalkopyrit kristályok borítják. 

Lazur. E helyről a boiczai bányaigazgatótól hoztam malachitot, 
azuritot és galenitet. 



— 19 — 

Magura. 1.) Arany, kristályos quarezkérgen, lemez alakú. 2.) 
Calcii. 3.) Galenit, szépen kifejlett GOOGO. 0. kristályok, melyeknek 
felületén apró kis sphalerit jegeozek vannak fennőve. 4.) Markasit, 
fésüalakú csoportok. 

Mihelény. Laumontit. 
Nagyág. 1.) Galenit. 2.) Nagyágit. 3.) Sylvanit. 
Pojana. 1.) Markasit, hatoldalú lemez- és tábla-alakú pseudo-

morphozát képez pyrrhotit után (oP. <x>P.) 2.) Quarcz, chalcedon. 
3.) Heulandit. 

Ruda. 1.) ántimonit. 2.) Baryt, coPao Pao szürkés áttetsző 
kristályok összevissza nőve. 3.) Calcit wiRn kristályok, melyeknek 
lapjai nagyon kristályosak. 4.) Dolomit, gömbös kristálycsoportokban. 
5.) Galenit, sphalerit társaságában jön elő gömbölyödött, kievődött 
lapú kristályokban. 6.) Rhodochrosit, vaskos. 

Szelistye. Drajka hegység. 1.) Ezüst, összevissza kuszált, 
haj- és moh alakú, tarkán megfuttatott csoportokban fordul elő spha
lerit, pyrit (apró kis coOc© kristályok, ikreket képezve gyakran) 
galenit, arsenopyrit ós stephanit társaságában. Az ezüst antimon, 
arsen és kén által tisztátlanítva van. 2.) Stephanit, apró táblás kris
tályokban és kristálycsoportokban. A kristályokon a jegeczek kicsiny 
és kevés volta miatt, csak az oP. <x>P. <x>P<x> összalaklatot vehet
tem ki. 

Sztanisa. Pyrit, 52-̂ 1 kristályok, melyek többnyire nagyon 
összelapítottak. 

Tekerő. A hasonnevű patakban az itt előforduló quarczválto-
zatokat (chalcedon, heliotrop, achat, chalcedonachat, carneolaohat, 
jaspachat, prasemachat) gyűjtöttem. 

Tresztía (Nádf'alva.) 1.) Ántimonit, quarczkristálykérgen osz
lopos kristálycsoportok, melyek részben antimonockerré vannak át
alakulva. 2.) Arany, lemez alakjában fordul elő quarczon. 3.) Barna
fát, apró fénylő kristálycsoportjai mintegy bekérgezik a telértölte-
lóket, mely galenit, sphalerit, pyrit ós calcitból áll. 4.) Baryt, fehéres 
szürkés, áttetsző táblás kristályok quarczon. 5.) Calcit, R5 kristályok 
szemcsés calciton fennőve. A kristályok lapjai kristályos voltuknál 
fogva egyenetlenek. A calcit itt, nevezetesen a Mala hegységben 
csepkő alakban is előfordul. 6.) Chalkopynt, vaskosan quarezban. 7.) 
Jáspis (vörös), vékony quarczerekkel van áthatva. 8.) Pyrit, quarcz
kristálykérgen apró kristálycsoportok, az alak nem volt meghatároz
ható. 9.) Quarcz, hegyijegöcz, viztiszta <x>P. P és aoP. R. —R kris
tályok sürün fennőve egymás mellett érczteléren. 



« 20 — 
Vaspatak.. Magnetit, vaskos szemesés. Mintegy 7—8 évvel 

ezelőtt bányászták, de most pusztán áll és az odavezető út is any-
nyira rossz karban van, hogy a bányabely alig megközelíthető. 

Veczel. Moldován nagyági kereskedőtől, mint bányatulajdonos
tól, hoztam innen malachitot és azuritot. 

Voja. 1.) Colát mEn testszinü, gömbölyödött kristályok. 2.) 
Heulandü. 

Vormaga. Arany, finoman elhintve quarozban. Épen Pojánán 
jártamkor bukkantak ezen aranyelőfordulásra és Eobotin Péter pojá-
nai körjegyzőtől, mint részvényestől, sikerült egy pár kisebb darabot 
a múzeum gyűjteménye számára megszereznem. 

Zdraptz. Laumontit. 
A gyűjtött anyag felsorolása után szükségesnek tartom felem

líteni még azon körülményt, hogy Hunyadmegyében — eltekintve 
egyes nagyobb bányamüveletektől — a fémbányászat most, midőn a 
külföldiek áramolják el, egészen uj lendületnek indult. A rudai bánya 
(birtokosa egy westfaliai részvénytársulat, mely 620 ezer frton vette) 
ujabb befektetések által kétségkívül Hunyadmegye első bányái közé 
fog tartozni. Kajanelen és Herezegányon Dr. A. P. Deinhard német 
tőkepénzes dolgoztat, ki egyszersmind a füzesdi és magurai bányákat 
is birja haszonbérbe (évi 2000 frtért). A boiezai és szelistyei bányá
kat egy szászországi neustadti német, Heinrich Klein tartja haszon
bérbe (évi 3O00 frtért), ki a karácsi hegy keleti oldalán is nyitott 
egy uj bányát. A nagy-almási bányát egy bécsi cs. kir. építész ta
nácsos (Baurath) Friedrich Bittér von Stach birja, kinek igazgatója J. 
Hesky Zalathnán lakik. 

Gyálu-Fefcyin egy angol társaság nyitott bányát, de ujabban a 
műveléssel felhagyott. Hozzá véve továbbá azt, hogy a mióta a kül
földiek kezdenek Hunyadmegye be beáramlani, azóta majdnem minden 
községben (a volt Zarándban) a nép maga — hirtelen meggazdago
dásról álmadozva — bányákat, illetőleg „vénákat" keres, hogy azokat jó 
pénzen az idegennek eladhassa. Hogy e „bányaláz" czélhoz fog-e ve
zetni, vagy sem, azt a jövő fogja megmutatni, de az ásványgyüjtore 
nézve minden bizonynyal előnynyel bir, mert a feltárások által sok uj 
és érdekes anyaghoz juthatni és ennélfogva o helyeket folyton figye
lemmel kell kisérni, annál is inkább, mert a külföldiek által müveit bá
nyahelyekről minden érdekes anyag külföldre szállíttatik ós ott érté
kesíttetik. 

Végül legyen szabad köszönetemet kifejeznem ugy az erdélyi 
Múzeum-Egylet Igazgató Választmányának, hogy ezen körutazás meg-
tevósével megbízott, mint az egyes bányaigazgatóknak (nevezetesen 
a boiezai, nagyági, rudai, zdraholczi, gyalári) .bányahivatalnokoknak és 
bányabirtokosoknak, kik tőlük minden kitelhetőt elkövettek, hogy meg
bízatásomnak eleget tehessek. 




