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PELSÖGZ-AEDÓ ÁSVÁNYAIRÓL.

Schmidt SÁNDOR-tól.

(III. tábla.)

A folyó 1884. év január havában egy gömörmegyei kirándulás alkal-

mával, Semsey Andor úr áldozatkészsége folytán meglátogathattam a Pelsöcz

Aedó község közvetlen határában fekv gálma-bányát, a hol Birgling bánya-

gondnok és Friedrich bányatiszt urak lekötelez szivességébl a magyar

nemzeti Múzeum ásvány-osztálya részére az érez elfordulásból példányokat

gyjtöttem.

A pelsöcz-ardói bánya Maderspach Livius * és Stürzenbaum József **

urak közleményeiben már több, nevezetesen geológiai szempontból ismer-

tetve van. A boldogult Stürzenbaum az ardói érezelfordulást az alsó-triasz-

hoz számította és magát az erezet szabálytalan ürkitöltésnek vagy tömzs-

szeríí képzdésnek tartá. Az érez egy sárgás vagy szürkés Dolomitban van,

melynek fekv kzete világos, fehér mészk, fedje ellenben sötétes szürke,

feketés szín mész.

A nemzeti Múzeum gyjteményében a pelscz-ardói Smithsonit már

több év óta megvolt, egy-egy üreges dolomitos kzetdarabon mint apró

kirstályos takaró és a példányokon fehéres-víztiszta Cerussit kristálykákat

is bven lehetett találni.

A bányáról hozott darabokon a rendesen piszkos sárga szín, üreges

meszes-dolomitos kzeten a Smithsonit nagy mennyiségben van lerakódva,

vastag takaró gyanánt burkolja be azt. Színe átalában véve sárgás-kékes-

szürke ; a törési lapokon concentrális rétegeket látni, de a sugárszeren

rostos alkotás is szembetnik. Egy ilyen Smithsonit gumót a felületre nor-

mális irányban vékony lemezzé elcsiszolva, már szabad szemmel észreve-

het, hogy a felülettel concordans rétegecskék csak a növekedés különböz

idpontjait jelölik meg, mert a határok csakis széthintett interpositiók és a

* A Pelscz-Ardói czink- és gálma-fekhelyek. Földtani Közlöny. 1877. p. 121.

Das Zinkerzvorkommen im oberen Granthaie. Oesterreichische Zeitschrift für Berg-

und Hüttenwesen. 27. 1879. p. 59.

** Az ardói czinkérez-fekhely geológiai viszonyairól. Föltani Közlöny. 1878. p. 213.
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Smithsonit színének megváltozása folytán keletkeznek. A küls lepel sárgás-

vöröses szín, a melyen legvégül nagyobb, rhomboéderes borzas világos

szín kristályokban rakódott le a Gálma. A sugaras rostok ellenben az

egész vastagságon keresztül egységesen húzódnak és kisebb Smithsonit

gömböket könnyen lehet kúpalakú darabocskákra választani szét, midn az

egyes szálak a lerakódás középpontjától divergálva válnak el egymástól.

Mikroszkóp segítségével vizsgálva, kis nagyításnál, sötétre állított

Nicolok között az elsötétedés a legtöbb helyen a szálak megnyulási irányá-

hoz szabott és így a sugarasság poláros fényben még jobban szembe ötlik,

A felülettel parallel csiszolt vékony lemezkén legkívül a világos szín
nagyobb borzas kristály aggregátumokat, utánnok a vöröses kérget majd

számos más concentrális réteget láthatni, melyeket bséges interpositiók és

a színkülönbség választanak el ; a közép felé a metszet átvágott nyalábok-

hoz hasonló. Sötétre állított Nicolok között a vékony lemez némely helyein

a mikroszkópban, az okulár-lencsék eltávolítása után, fehér fényben, de

méginkább a Na lángban— oldalvást egy halvány kereszt látható, a mibl
következtetni lehet, hogy az egyes szálak a ftengely szerint megnyúlt

kristályok. Egyébként a lemez forgatása alkalmával sötét Nicolok között

csak csekély világossági különbség észlelhet, mivel a középs részletektl a

szélek felé a metszés tnintegy fokonkint közeledik a kristályok ftengelyével

parallel irányhoz.

Kérésemre Loczka József * múzeumi vegyész úr volt szíves ezen

Smithsonit vegyi-alkotását kideríteni, mely czélra világos, egyszín, lehet-

leg tiszta darabkákat válogattam ki. Elemzésének eredménye a következ :
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kis bokrétákat a közönséges sárgás- szürke Gálmán, más darabokon pedig

báb alakú barna ömithsonit kristályocskák vannak legfelül bven elhintve.

A pelsöoz-ardói érezek második csoportja a sulfidok sorából való.

Galenit és Sphalerit példányok ezek, rendszerint a mállás látható nyomai-

val. A két érez egymással keverve fordul elö és a Galenit átalában véve

üdébb a sárgás Sphaleritnél. A galenitos darabok ólomcarbonátot bven
tartalmaznak, mely kristályokban rakódott le, vagy pedig mint vékony,

kristályos takaró vonja be a Galenitot. Vannak mállott Galenitok, melyeket

nemcsak Cerussit hálóz át meg át, hanem azoknak üregecskéit egyúttal

Smithsonit béleli ki.

A Cerussit kristályok a múzeumi régibb példányokon fehéres színek,

aprók és a szokott * fölállítás szerint az 7?z . (1 10) . oo P, p . (1 1 1) . P, i . (021).

^Poo, a . (100) .ooPoG és 6 . (010) oo Poo alakok kombinácziói ; a habitus

oszlopos, egy látszólagosan hatszög piramis tetzéssel.

Az újabban gyjtött példányokon a Galenit üregeiben akadni az

1—3 *%( nagyságú víztiszta kistályokra (III. tábla, 1., 2 és 3. ábra). Ezeknek

tipusa teljesen megegyez azon kristályokéval, melyeket Kokscharow**

Ridderskróí (Altai) ismertetett. Legnagyobb alak ezeknél az m . (1 10) . oo P,

mely után nagyságra az /. (021) .2 Poo következik. A prizma némelykor

igen szép etetési rajzokkal van borítva, melyek a rhombos rendszer szim-

metriája szerint csakis a prizma élére normális egyenesekhez mérve szim-

metriásak.

Ezen kristályokon az i . (02 1) . 2 Poo alak lapjai csak kivételesen simák,

hanem vagy kis mértékben rostosak az a tengelylyel parallel irányban,

vagy pedig felületük megtámadott, homályos. Olykor a, p . (11 1).P lapjai

sem tiszták, míg a többi alak rendszerint fényes. A III. tábla 1. ábrája alatti

kristály a következ alakok kombinácziója :

ö,.(100).ooPoo r.(130).oo2^3 fc.(Oll). Poo

&.(010).ooPco í;.(041). 4 Poo ^.(012). V2 Poo

9/1.(110). ooP 1.(021). 2 Poo _p.(lll). P.

Víztiszta, 1 "^ széles kristály, mely a c . (001) . OP irány szerint ész-

lelheten hasadt.
obs. calc.***

b:v=OW:OU = U°W 24°45'

?,:/ =010:021 =34 38 34 40

è: A;= 010: 01 1=54 5 54 8

5:a;= 010:012= 70 2 70 7

* Baryt és Cerl^ssit Telekesrl. Értek, a term. tud. körébl. Kiadja a magy.

tud. Akadémia. XII. köt. 1. szám 1882.

** Materialien zur Mineralogie Russlands. VI. Bd. St. Petersburg, 1870. p. 112.

Taf. LXXX. Fig. 17.

*** Kokscliarow, 1. c.
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A b . (010) .CO Fco lapon egy finom iker-lemezke volt észlelhet, mely

az m . (110) . oo P szerint szimmetriás összenövésnek felelt meg :

h .-m

obs.

3°52'

calc.

4°9',

Egészen más alakú, piszkos sárga szín kristályok azok, melyek a

Galenitokon nagyobb mennyiségben vannak lerakódva és részint az

7» . (1 10) . oo P, részint a è .(010). œ Poo lapokon feküsznek. Ezeknek

tipusát az 5. ábra mutatja, mely a 6.(010). oo Poo, m (110) . ooP és

i . (021) . 2Poo alakokból áll. Ezen kristályok a 3 '^^-nél is nagyobbak és

lapjaik fényesek bár, de felületük nem tökéletes. A h . (010) . co Poo ersen

rostos az a tengely iránya szerint, a mi az orientálást igen megkönnyíti. Egy

ilyen kristályon találtam :

obs. calc.

h : i =010:021 = 34°51' 34°40'

wz : m' = 1 10 : ITO = 62 53 62 46.

A Cerussit ikerkristályai ezen elfordulásnál is gyakoriak. Az össze-

növést a közönséges módon, az m (1 10) . oo P lap szerint lehet megfigyelni.

Egy ilyen, átlag 1 ^'2*%,, nagy kristályon az alábbi alakok jelentek meg :

i'.(041).4Pco

i .(021). 2 Poo

Ä;.(011). Pco

h

m
m
b

b

b

h

P

V

P
P
c

m = 010: 110

p = 110 : 1 1

1

b .(010). 00 Poo

c .(001). OP
m. (110). 00 P

obs.

58°34

35 38

c= 110:001 =90 12

/=:010:021 = 34 42

;r = 010:012

V = 010:041

y = 011

.p' = 111

^=111

70 6

24 11

102 = 45 53 ca.

lîl = 49 56

102 = 31 30

A;' = 111:0Î1 = 76 59

i= 111 :021 =47 13

!/ = 001 : 102 = 30 25

:î;.(012).V2Poo

jl
. (102) . 1/2 Poo

p. {111). P.

calc.

58°37'

35 46

90 —
34 40

70 7

24 45

45 48

49 59

31 8

76 56

47 10

30 39

Az ikerszögekböl

5':p'

p' : i'

obs.

35° 55'

3 34

calc.

35°58'

3 34.

Egy másik, a sok Galenit zárványtól egészen fekete apró ikerkris-

tály az



CO X'^OO



!)0

Egy másik kristályon ezen alakokhoz még az els piramis 2 . (1 11) . P
is csatlakozik a melyet a 7. ábra perspektiv képben, a 8. a brachy-

tengely szimmetria síkjára, a 9. pedig a básisra projiciálva tüntet elö.

obs. calc.

c : / = 001 :104 = 22°19' 2ï>°20'

d : 1= 102:104= 17 9 17 2

m: = 11 : 1 1 1 = 25 35 25 33

m: 1 = 110:104 = 72 36 72 37

/: 2;= 104:111 =47 58. 48 1

Az ismeretes Anglesitok közül a Leadhills-röl, Tanne-TÓl, Wolfach-ml^

Pennsylvániá-hol és Kirlibábá-il származó egynémely kristályok habitusa

egyezik csak meg ezen ardói kristályokéval. *

A pelsöcz-ardói gálmabányában tehát a carbonátok mellett sídfát is

van, a mi a Smithsonit keletkezérére nézve nem csekély fontosságú. Az

ottani érczelöfordulást ugyan magában a bányában az idö rövidsége és

kedvezötlensége folytán nem tanulmányozhattam, de a mi a Smithsonit

viszonyát a sulfidokhoz illeti, annyi bizonyos, hogy ezek nem járnak együtt.

A hol Smithsonit van bvebben, ott a Sphalerit, Galenit csak szórványos

és viszont megfordítva.

A Pelsöcz-Ardói bányászat kezdetét körülbelül 1680-ra lehet tenni, a

mikor a kincstár ólomra munkáltatott. A késbbi bányászok is fölváltva a

Galenitot, majd a Sphaleritot termelték, a többit pedig egyszeren kihány-

ták, így volt ez egészen a legújabb idkig. Ekkor történt meg az a föltn
dolog, hogy 1876-ban egyszerre csak az ott járt külföldiek (poroszok) a régi

hányásokon megismerték az eddig következetesen kidobott, hasznavehetlen-

nek tartott Gálmát. A dolog folytatása természetesen a bányászat megszer-

zése volt és az idegen társaság a saját hasznára fordította fölfedezését.

Eozsnyón és vidékén csakhamar valóságos «gálmaláz» ütött ki, mindenütt

és mindenki kereste a gálmát. Számot tev telepekre azonban sehol sem

akadtak, jólehet a Smithsonitot több helyeken, nevezetesen Jolsván (Dub-

rava), Ochtina-Csetnek (Dubrava), Sumjácz Pohorella és Dobsina vidékéa

is (Csuntava) találták.
**

Az ardói elfordulás és annak története tehát azt tanítja, hogy a Smith-

sonit a felsbb szintájakban van, illetleg volt, míg a nagyobb mélységben

már csak a sulfidokra akadni. Ez idö szerint a bányamvelés 35—40 méter

mélységben tart, de a gálma feltnen fogy az üde Sphalerit, Galenit elle-

nében. Az általam gyjtött ércz23éldányokon kétségenkívül észlelhet, hogy

a sulfidok többé kevésbbé mállva vannak a mikor azokon a Smithsonit

•' Dr. V. V. Lang. Versuch einer Monographie d. Bleivitriols. Sitzungsber. der

Kais. Akad. d. Wiss. Wien. 36. 1859, p. 241.

''•' Maderspach, 1. c.



apró kristályos kérgeket képez. A Cerussit ezen darabokból Ítélve bséges

mennyiségben van, de söt egyugyanazon Galenit-Sphalérit példányon is

találni azt a Smithsonit társaságában. Önkéntelenül is fölmerül a gondolat,

hogy a Smithsonit keletkezése analog lehet a Cerussitéval, ha az elfor-

dulás körülményei ennyire egybevágnak. Ha az eredeti érczkitöltést, a melyre

a régibb idkben úgy mint mai napság a nagyobb mélységekben akadni—
Oalenitnak és Sphaleritnak veszszük, akkor a mellékkzet feloldásából,

mállásából keletkez mész- és magnesia carbonátos oldatok egyszer csere-

bomlást szenvedhettek az ólom- és zinksulfid oxydátiói termékeivel, mint

az alábbi vázlat eltünteti :

Zn S I Zn SO, .7 H,0 \Ca CO^
\
Zn G(\ , Ca SO, . 2 H^ 0.

Pb S\Ph SO, ]Mg CO3
I

Fh CO.,

,

Mg SO, .IH^O.

A zinksulfát (Goslarit), mészsulfát (Gypsz) és magnesiumsulfát (Epso-

mit) mint könyen oldhatók eltávolodtak és e szerint az ólomsulfát, zinkcar-

honát és ólomcarbonát utalhatnak a végbement vegyi változásokra. Az

Anglesit, Smithsonit és Cerussit együttes elfordulása a mállott Galenit-

Sphalerit példányokon tehát határozottan oda vall, hogy ezen föltevés igen

valószín. Az a bár csekély mennyiség Cadmium is, melyet Loczka úr

közölt elemzésében az ardói Smíthsonítban talált, a Sphaleritból való kép-

zdésre utal, mint a melyben a Cíí tartalom az újabb, pontosabb elemzések

szerint átalában véve gyakori.

Cadmium tartalmú Smithsonitot 1858-ban dr. J.E.Blum* ismertetett

a wieslochi (Baden) gálmabányából. Ez az ottani közönséges gálmán mint

igen vékony, szép czitrom-viaszsárga, olykor zöldes vagy barnás szín

kéreg fordult el. A legújabb idkben azonban épen Wiesloch volt azon

gálmatelep, melynek érczét Adolf Schmidt ** a Sphalerit átalakulásából

keletkezettnek állítja. Beható dolgozatában nemcsak a települési viszonyok-

ból, hanem az ottani ásványok együttes elfordulásából is vonhatta ezen

következtetését, a melylyel az elmondottak alapján a pelscz-ardói viszo-

nyok is a lényegben egybehangzanak.

A különböz korú mészkövek és dolomitok ércztartalma, fleg a meta-

morph képzdményekhez számított Smithsonit-telepek genetikai értelmezése

ismeretesen a bonyolult kérdések sorába tartozik. Ez utóbbka nézve ha

egyes helyeken, mint névszerint Baibl-on Posbpny*** szerint a legtöbb kö-

rülmény a Calcit resp. Dolomit átalakulására is utal, másrészt a íviesloclii,

felsö-sziléziai f és a pelsó'cz-ardói gálmatelepek a vegyileg sokkal egyszerbb

keletkezés, a Sphaleritból való eredés mellett bizonyítanak. Hogy azonban

* Neues Jahrbuch füi- Mineralogie etc. 1858. p. 290.

** Die Zinkerzlagerstätten vom Wiesloch. Ausz, in Gxoth's Zeitsclmft 7. p. 406,

*** Jahrbuch der k. k. geolog. Eeichsanst. 1873. p. 317.

i Groddeck. Die Lehre von den Lagerstätten der Erze. Leipzig, 1876. p. 251.
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e két mód egyikét sem volna indokolt a Smithsonit telepek keletkezésére

nézve egyedül érvényesnek tartani, az önként következik.

Az elmondottak alapján a pelsöcz-ardói bányamvelés számára azon

tanúiságot vonhatjuk le, hogy a mennyiben az eddigi tapasztalás szerint a

mélyebb szintájakban inkább az üde sulfidokkal találkozni, a gálmát a

nagyobb mélységekben költségesebb bányamvelet útján keresni nem
volna czélszer. De nincs azért kizárva, hogy esetleges próbafúrások nem
vezetnek a mélyben is egy-egy Sphalerit tömzsre, mely egyes részleteiben

gálmává átalakulhatott. Ellenben a felsbb regiókban, a mennyire a kitöltés

szabálytalansága folytán a fészkeket követni lehet, a további kutatás sokkal

inkább indokolt. A bányát jelenleg Georg von Giesche örökösei bírják, a

kik az erezet Felsö-Sziléziában saját kohóikban olvasztják ki. A bánya

110,000 vámmázsa kész erezet szolgáltatott eddig és a termelés korszer

berendezése sok hazai hasonló vállalatnak bizvást mintája lehet.


