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AZ A VALA í HKtANYBÁNYA SZERHIÁ BÁN.

Zsigmondy ViLMos-tól.

(Előadatott a m. földtani társulat 1887. januárius 5-én tartott ezakülésén.)

I. Bevezetés.

Alig létezik Európában ország, mely területe arányához képest oly 
számos és különnemü ércztelepet bírna felmutatni, m int Szerbia.

Bányászata már a rómaiak idejében virágozván, fénykora Dusán csá
szár idejére vagyis a XIV-ik század közepére vihető vissza, habár még száz 
évvel később is nagy kiterjedéssel kellett birnia, m iután B ertrand de l a  

B rochieiíe akkori franczia utazó jelentése alapján a szerb bányák Branko- 
vics despota által 200.000 arany fizetése mellett liaguzának bérbe let
tek adva.

Az ezután bekövetkezett török uralom alatt a szerb bányászat végkép 
elpusztult, és csakis Temesvár visszafoglalása után 1719— 1730-ig, a mely 
időben Szerbia osztrák-magyar hadak által tartatott megszállva, történtek 
megint kísérletek a szerb bányászat fejlesztésére, még pedig Patáinkon, 
Majdanpeken és Kucsainán.

I73(> után Szerbia ismét török uralom alá jutván, egy egész század 
múlt el, míg önállóságának kiküzdése után Milos Obrenovics I. szerb feje
delem H erder nagyhírű szász bányászt bizta meg azon feladattal, hogy az 
országot minden irányban bejárván, véleményt adjon a szerb bányászat újból 
való fejlesztése érdekében.

HERDEunek ezen 1835-ben véghezvitt útjáról 1 NiG-ban jelent meg egy 

közlemény Pesten a következő czím a la tt :

"Bergmännische Heise in Serbien im Aufträge der serbischen liegie- 
rung aii.sgeführt im Jahre 1 8 3 5  von S. A. W. Freiherrn ron Herder», 
mely először tüntette fel az újabb korban Szerbia hajdani nagy jelentőségű 
bányászatát.

Nem lehet feladatom, kiterjeszkedni azokra, a mik azóta a szerb bányá
szatnak újbóli felélesztése érdekében történtek, de kötelességemnek ismerem 
a legnagyobb elismeréssel megemlékezni itt egy férfiról, a. ki a mi vérünkből 
való lévén, rendkívüli erélylvel, kitartással és áldozatkészséggel életét 25 év 
óta ezen ügynek szenteli. Úgy hiszem, nincsen közöttünk senki sem, a ki 
Szerbiában járván, ezen rendkívüli szívós természetű férfiú úttörő működését
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ne ismerné, és a ki H ofmann F élix szerb királyi bányatiszt nevét máskép,
mint a tisztelet legőszintébb kifejezésével említené.

/
Es az avalai higanybányászat első sorban szintén neki köszöni létét.
A Belgrádot Kissel összekötő első szerb vaspálya építése alkalmával 

talált egy vasúti mérnök IN82 november havában a Bipanj folyó medrében 
Bipanj  községe mellett egy cinnabaritot tartalmazó quarzhömpölyt.

Ezen lelet arra bírta H offmann urat, hogy 1883 tavaszán líipanj vidé
kén földtani tanulm ányokat tegyen és a quarzhömpöly eredete után kutasson.

A Kipanj-folyóba éjszakról beszakadó patakok medrében felfelé 
haladván és hasonló hömpölyök mind sűrűbben jelentkezvén, mindinkább 
éjszak felé nyomult, míg végre ugyanazon év május havában sikerült két 
hatalmas — a nép nyelvén «mala sztená»-nak, (kis szikla) és «zsuplja- 
8ztená»-nak (üres szikla) nevezett — quarzsziklára akadnia, melyek szintén 
cinnabaritot tartalmaztak.

Az általa közelebbről megejtett vizsgálat folytán kiderült, miszerint a 
Zsuplja-sztena üregei hajdani — még pedig tűzzel eszközölt — bánya- 
mívelésnek köszönik létöket, mely körülbelől 30 méterre hatolt volt a 

mélységbe.
Mely időből való legyen ezen bányamívelés, ennek meghatározása 

lehetetlen, de annak rendkívül régi korára utal egy pár a bányaüregekben 
talált felette durva munkájú, roncsolt cserépedény.

H offmann úr ezen rendkívül fontos tapsztalásairól kormányának jelen

tését beterjesztvén, ez lemondott az őt megillető bányamívelési jogról, és 

az ez iránti engedélyt egy tekintélyes, tisztán belgrádi lakosokból álló 

társulatra ruházta át, mely bámulatos erélylyel és kitartással hozzáfogott a 

kutatási és feltárási munkálatokhoz, melyeket a társulat több kiváló tagjának 

kíséretében H offmanm ur vezetése mellett a múlt év augusztus közepén meg
látogathatni alkalmam nyílt.

Dr. Groddeck V. Clausthalból, a ki két évvel előttem látogatta 
meg az avalai higanybányát, volt az első, a ki ezen czím a l a t t : « (Jeher dán 
Vorkommen von (jueeksilbererzen am Acalaberye bei Belgrad in Serbien» 
a Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen XXXIII-dik kötetében 
ismertette meg körülményesen az avalai higanybánya viszonyait.

Természetes, hogy Groddeck úr fontos munkájára támaszkodva részem
ről közleményét csakis az 1884- óta nyert tapasztalatok alapján egészíthet

tem ki.

II. Az avalai higanybánya környékének földtani viszo nyai.

Belgrádtól 20 kilometernyire délnek emelkedik ki a rendkívül regé
nyes fekvésű, gyönyörű erdővel borított és egy impozáns várrommal díszí
tett Avalahegy 320 méternyire a tenger fölé. Tetejének kőzete kövület
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mentes márgás mészből áll, mely a szerb geologusok által a krétaképlet
hez számíttatok. A mész számos trachyttelér által keresztül van törve, 
melyekben liajdanta nagy terjedelmű bányászatnak kellett folynia, miről 
a hegy tetejéről annak aljáig előforduló számos bányahorpadás és a 
közelükben heverő több millió métermázsára becsült, és meglehetős nagy 
ólom- és ezüsttartalmánál fogva még mindig értékesítésre váró salak 
tanúskodik.

A hegy alján serpentin lép fel, mely délnek nagy kiterjedéssel bír.
Az Avalaliegy körül fekvő dombvidék látszólag váltakozva szintén ser- 

pentinből és zavart telepiilésü kövületmentes márgás mészből áll.
Körülbelől 4 kilometernyire az Avalaliegy tetejétől és 24 kilometer- 

nyire Belgrádtól fordulnak elő a serpentinben azon higanyérczeket tartalmazó 
teléranyagok, melyeknek kibányázása a legjobb reményekre jogosít.

Eddigelé hat helyütt van ilyen a serpentinből szirtként kiemelkedő 
teléranyag konstatálva: a Z su p lja  sztenánál, a D j  eiver kamennél, B u p in yán ,  

a m ala sz tenánál, végre az eh ö  és a m ásodik  Kam ennél.

Ezen hat előfordulási pont mintegy egyenszárú háromszögben van oly
módon elhelyezkedve, hogy hegyét a zsuplja sztena és annak alapvonalát a 
Djewer kamen és a mala sztena kéj^ezik. Ezen háromszögnek alapvonala 
körülbelől 1300 m. egyenszárú oldalai pedig mintegy 800 meter hosszúság
gal bn-nak.

Djewer kamen és a mala sztena között fekszik Bupine, a mala sztena 
és a zsuplja sztena között pedig az első és a második számú kamen.

A serpentin, mely ezen a legnagyobb valószínűséggel a föld alatt egy
mással összeköttetésben álló teléranyagokat magában foglalja, délnek a 
liipanj folyóig terjed, a hol márgás mészrétegekkel érintkezik.

H atárát egy hatalmas telér jelöli, melynek kibúvása szirtként 1800 
méternyire a Bipanj folyótól a Szmrdán patakon keresztül a Dragaricza 
patakig kísérhető. Ezen határban szintén cinnabaritnyomok és ezenkívül 
galenitfeszkek is fordulnak elő.

Az Avalaliegy serpentinje m indenütt egy es ugyanazon minőségű. Friss 
törésén színe világos-sárgás, és a zöldtől a feketés zöldig terjed. Utóbbi 
színét mágnes- és chromvas kiválások folytán nyeri. Gyakran 5 mm. nagy
ságú kristálylapocskák kiválása észlelhető, melyek a bronzit jellegét viselik 

magukon. A gránát tökéletesen hiányzik benne.
Azon teléranyag. mely a Bipanj folyó melletti telért, a zsuplja sztenát, 

a Djever kament, a Bupinei telért, a mala sztenát és az első es második 
számú kament alkotja, ezen pontok mindegyikénél hason minőségű.

Mindenütt repedezett, likacsos, nagy tömzsű es érdes kinézésü anyagot 
látunk magunk előtt, melynek repedékei és íirei porvás limonittel be van
nak vonva, mi az összes szirteknek sárgás és barnás küllemet szolgáltat.

Az anyag friss törésében tömör, szálkás es homályos tényű szarukőre
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emlékeztet, színe helyenként piszkos sötétszürke, m ásutt sötét zöldes
szürke, ritkábban világos szürke.

A szaruköforma anyag gyakran igen finom szemcséjü kristályosán 
fénylő szürke és fehérszínü quarzba képez átmenetet.

A teléranyagban mindenütt található felette apró pikkelyekben egy 

zöldes színű ásván}7, melyet L osanich S. M. a belgrádi egyetem nagyérdemű 

tanára új ásványnak ismert fel, és melyet «a v a l i t»-nak nevezett el.
A L osanich úr által véghezvitt három vegyvizsgálat az új ásvány 

következő összetételét m utatja:
I. II. III.

Kovasav ............ ... 56,13 55,59 61,52
Chromoxyd ... 14,59 10,39 9,82
Timföld ... ............ 14,37 16,60 14,14

Kali ................... . 3,54 3,69 2,51

Yasoxyd ..................... 1,10 2,55 1,28

Magnesia ............ 0,43 1,74 1,20

Chromit ............  — 1,68 1,80 3,43
Hygr. víz ... ... 2,39 1,39 0/73

Vesztesség ..................... 5,38 5,42 4,48

Összesen 99,61 99,19 99,14

Groddeck tanár ezen ásványt tekintettel nagy kalitartalm ára a chrom- 
csillámok közé tartja  szám ítandónak; a vegyelemzésben kim utatott rend 
kívül nagy quarztartalm at pedig onnan származtatja, hogy a vegyelemzés 
alá került anyag quarzzal volt keverve.

A feljebb említett szarukőalakú, igen finom szemcséjü és likacsos telér- 
anyagot többnyire apró erecskék járják  át, majd párhuzam osan egymással, 
majd hálószerűén, melyek részben fehér színű kristályos quarzot, részben 
táblásalakú barytot tartalmaznak.

A teléranyagban előforduló ásványok közül a legfontosabb a cinna- 
barit, mely leginkább finom szemcsékben és poralakban, de gyakran jegeczes 
lemezes részletekben, végre ritkán rendkívül szép kristályokban is található.

A tömött teléranyag helyenként oly finom szemcsékben tartalm az 
cinnabaritot, hogy ez abban csakis a mikroszkóp segélyével kimutatható.

A legdúsabb érczek a likacsos teléranyag üreiben fordulnak elő. Gyak
ran  hálószerűén igen vékony erecskékben járja  át a teléranyagot a cinna- 
barit, minek folytán ez brecciaalakúnak tűnik fel.

A cinnabariton kívül találtatott még a higanyban szín -h igany  és m int 
nagy ritkaság caloméi is.

Megjegyzendő végre még, miszerint pyrit a higanyérczek egyedüli
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III. Az avalai higanybánya mívelésének fontosabb mozzanatai.

1883 október havában indíttatott meg éj szaki irányban 40 meterrel a  
Zsuplja szténa legmagasabb pontjánál mélyebben az úgynevezett Jerinatám a, 
mely 142 méterig serpentinben hajtatván először 10 méter meddő, u tána 31 
méter higanyérczeket tartalmazó s végre ismét 11 meter meddő quarzot tá rt 
fel, a nélkül, hogy az ezen quarztömzsöt fenn a Zsuplja sztenán éjszak felé 
határoló serpentin eléretett volna.

Tömzsnek nevezem a Jerinatám a által feltárt telepet, mert idétlen for
májánál fogva egyrészt, mely a serpentinnel való érintkezésében a legtekervé- 
nyesebb képet tünteti fel, másrészt pedig tekintettel majdnem minden irány
ban való csekély kiterjedésére azt másnak elnevezni alig lehet.

A tárnából nyűgöt es kelet felé a quarzban hajtott vágatok elseje szin
tén 30 meter vastag érczközt tárt fel. Végre egy a Jerinatárnát friss léggel 
ellátó légaknából 15 meterrel felette s azzal párhuzamosan hajtott vágat 
érczekre akadván és a regi evésekbe lyukasztván kimutatta, miszerint a 
tömzs éjszaki dőléssel bír.

Miután a Jerinatám a szintjétől a régi evésekig csakis 4— 5 méternyi 
lémívelhető érczköz m aradt, gondoskodni kellett jó eleve egy mélyebb tá r
náról, a melynek hajtása 57‘8 méterrel mélyebben a Jerinatám a alatt 1885-ben 
a Presitezai völgyből a legnagyobb erélylyel indíttatott meg.

1886 augusztus havában ezen tárna majdnem keleti irányban m ár 
685 méternyire volt kihajtva serpentinben, s innen iránya éjszak felé for- 
díttatván egész hosszának 732-dik méterjében elérte szeptember havában a 
quarztömzsöt. Ennek üregei vízzel telve lévén, a tömzs feltárását csak is 
nagy küzdelmek mellett lehetett folytatni, míg az eleintén másodperczenként 
17 literrel jelentkező víz lassanként leapadt 3 literre.

Most a feltárás erélyesen folyik nemcsak éjszaki irányban, de nyűgöt 
es kelet felé is. Az altárna érczközei már eddigelé is sokkal vastagabbaknak 
bizonyultak be, m int a Jerinatárnáéi, habár a higanytartalom alant valamivel 
csökkent. Sem éjszak, sem nyugat felé eddig az érczköz határa el nem éretett, 
s úgy látszik, m intha az érczoszlop dőlési iránya lenn is éjszaknyugatnak 
tartana. Jelenleg mindenképen oda törekesznek, hogy a felső tárnával való 
összeköttetés mihamarább létesíttessék, mi végből a Jerinatárnából lefelé egy 

igen szép érczközben haj tátik az összekötő akna.
Az érczterruelés egyelőre mindenütt szünetel, és csakis a feltárási m un

kálatok szolgáltatnak némi jó minőségű higanyérczet. Igen helyesen járnak 
el, hogy a bányamívelés súlypontját, az altárnára fektetvén, az ércztermelést 
ennek tökéletes berendezéséig függőben tartják, miután ez által az érezter- 
melésnek és a termelt éreznek a kohóig való szállításának költségei nagy

ban apasztatnak.



AVALAI HIGANYBÁNYA. Kil

A társulat mindenről gondoskodott, hogy az altárnai munkálatok befe
jezte után a termelést a legnagyobb mérvben megindíthassák. A szükséges 
munkásokról és azok elhelyezéséről gondoskodva van, úgyszintén azoknak 
élelemmel való ellátásáról. Az érczek értékesítésére szolgáló kohó ,3250 mé
ternyi távolságban az altárnától a Precsitczai völgyben körülbelől 800 m éter
nyi távolban a Ripanj indóháztól nemcsak készen áll, hanem az abban vég
hezvitt próbaégetések k im uta tták , miszerint annak berendezése minden 
tekintetben megfelelő.

Kisérletképen itt 1885-ben 3000 kg. legtisztább minőségű higany 
állíttatott elő 1 *83 százalék tartalm ú érczből.

Könnyen megérthető ebből, mily fényes jövőt ígér az avalai higany
bánya, ha az itt feldolgozott érez tartalm át összehasonlítjuk az 1882-ben 
Idrián kohósított érczek átlagos tartalmával, mely nem tett ki többet 0*9 
százaléknál.

A Jerinabányánál fekszik körülbelől 14000 metermázsa érczkészlet
s ebből 4000 mm. választott érez ... ............  2*7%-nyi fémtartalommal

8850 « apró érez ... ... ... ... 0*8%-nyi «
850 « « « ... — ............  3*2%-nyi «

végre 5000 « még nem szemelt darabos érez l°/o fém tartalommal.
Ismételem, miszerint az avalai higanybánya a legszebb jövőnek néz 

elé, m iután érczei rendkívül magas higanytartalm úak és annak birtokosai 
eddigelé mindenben a legnagyobb szakértelemmel jártak  el.

H a a társulat az eddig követett u ta t el nem hagyja, ha t. i. m unkála
taiban ezentúl is az észszerű egymásutánt tartja szem előtt, akkor lehetetlen, 
hogy az ne prosperáljon és a többi tömzsökön később megindítandó m un
kálataiban is hasonnemű eredményre ne juthassson.

Földtani Közlöny. XVII. köt. 18S7. íi




