
Autimoiiit opál-érben Erdő henyéli.
Szabó Józseftől.

Erdőbényén avám sÉ N y. határán az úgynevezett Ligeten, a simái 
úttól jobbra, a patak medrében quarcz-malomkőbányák vannak, hol ezek 
legalsójában egy vékony opál-ér húzódik 2—3", s ezen opál-ér közepén 
egy fekete sugaras fém-ásvány jön elő, mely első pillanatra valami man
gánásványra emlékeztet, annál inkább, hogy régi felületén fekete.

Üde töretén azonban kékes szint s határozottabb fémfényt m utat; 
szálkája a láng szélén könnyen o lvad; porát Kálilug megvilágositja, 
s részben felolvasztja, mely oldatban sósav narancsszínű csapadékot idéz 
elő. Mi mind arra mutat, hogy ezen ásvány Antimonit.

Képződési viszonyai a következők: az ér kezdett kitelni opál
anyaggal, az megszűnvén, helyenként a két oldalról antimonit-oldat szi
várgott. be egyes pontokon, s onnét sugarasan krystályodott. Egy két 
ponton az ellennövő sugarak már érintkezésbe jöttek fejeikkel, mig má
sutt megszűnt az antimonit-anyag beszivárgása s a még kitöltetlen űrbe 
újból kovasavhydrát jutott, úgy hogy ezt látjuk helyenként mint választót 
a két ellenkező oldalról krystályodott antimonitréteg között, s ilyenkor 
néha még űr is maradott fenn az opál-rétegben, mint szederjes felii 
letü Calcedon von be.

Némely helyen szakadozottan érkezett az Antimonit, s itt az tisztán 
mutatja, hogy valódi kortársa az Opálnak, mert nem egyszer látható, 
hogy ugyanazon idomnak, például egy félgömb felületének létrehozásá
ban része van az Antimouituak és az Opálnak. Az opál-anyag általában 
átjárta az Antimonitot, úgy hogy ez koránsem oly törékeny mint magá 
bán, úgy szintén még olvadási foka is valamivel magasabb.

Erdőbénye határában a súlyos fém-ásványok előjöttének ez nem 
első példája. Mutattak nekem egv pontot a Liget DK., tehát a városhoz 
közelebb eső oldalán is, hol egy patak medrében egy telér volna, mely
ből már élezek kerültek k i ; másrészt a Ligettől uyugotra a tályai, és 
ÉK-re a komloskai határban bányaraivcletek ma is vannak.
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A mi különösen az Opál és Antimonit együtt előjöttét illeti, ez 
már Veresvágásról is ismeretes; a nemes opál-bányában nagy ritkán 
találni sugaras Autimonitot s ott még most is mondhatni, hogy együtte
sen tart az Opál cs a kénegek képződése, mert a bányában a hydro- 
tbion szag feltűnő, azt ncmesak a bányászok inegfeketiilő gombja (ezüst 
óra) sat. mutatja, hanem erősen érezni is. Az erdöbényei előjövet tehát 
a második ismert lclhcly volna a magyarhoni trachytképlctben az Opál 
és Antimonit együtt előjöttének és tán most is folytonosan tartó képző
désének bebizonyítására.
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