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Gesell  SÁNDOR-tól.

Az ezen érczelőjövetel leírására vonatkozó kéziratra a m. kir. földtani 
intézet könyvtárában akadván, nem tartom érdektelennek, az eddig még 
teljesen ismeretlen bányavidéket tisztelt olvasóinknak röviden bemutatni.

A bánya a liptó-sz.-miklósi járáshoz tartozó király-lubellai község 
területén létezik, az utolsó postaállomás Német-Lipcse; a legközelebbi 
vasúti állomás pedig Tepla a kassa-oderbergi vasút vonalán.

A bányászat a liptói havasok Prikra nevű hegyén nyittatott meg.
H a a Yágvölgyet elhagyjuk, a liptó-kis-olaszi vasúti megállóhelytől 

egyenesen déli irányban a Vág folyóba szakadó lubelkai hegyi patak m en
tén, Kermes, Király-és Nemes-Lubella falukon át a hegy alján fekvő Klacany 
gyarmat fölötti lubellai völgy torkolatához érünk, melytől a vagy 3000 mf  

távolságra két részre elágazó völgy bal szárnyában, a Holy wyrch völgy
katlan oldalában a Prikrahegy alján , az első kutatások m ár 1801-ben 
megindíttattak ; a gránitból álló hegy csúcsa a gyalogfenyő régiójába 1300 mj  

tengerszin feletti magasságra felér. Az antimonércze.1; quarztelérekben 
törnek, melyek déli csapás mellett keletfelé dűlnek.

A «Josef Strobl gondnok» aláírással jegyzett kéziratban a feltárási 
munkálatok közben tapasztalt települési viszonyok következőképen ábrázol
tainak.

Mielőtt a szilárd tisztán gránitból álló anyakőzet eléretnék, agyagos és 
homokos földben, ezután durva homokban és hányaszerű kőzettörecsben 
ha ladnak , mely között éles szélű érczdarabok léteznek; melyek szerzőt 
azon következtetésre indítják, hogy azok egy összezúzott közel levő ercz- 
telémek töredékeit képezik.

Az ércztelértöredék nemcsak egyes helyeken szétszórva találtatik, 
hanem mindenütt a bányászat által elfoglalt területen és némelykor nagy 
érczteléiTŐgök alakjában, úgy hogy egy hatalmas, a hegy tövében levő ércz- 
telér közelletére kell következtetni; a szétszórva talált ércztelértöredék mellett 
mindeddig csak kisebb érczes quarztelérekre akadtak, de ezek is települé
sükben nagy zavargásokat tüntetnek elő és az eddig még fel nem talált nagy 
ércztelernek mellékerei vagy kísérői lenni látszanak, gyakori disloeatiójuk 
pedig a nagy telér összezuzásának eredménye lehet.

Szerző szerint mindeddig csak az érczterület felső részeit mivelték, 
középső es also részéi még érintetlenek volnának.
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A lubellai érczbányákban kizárólag antimonérczeket fejtenek, melyek 
arzén- és rézmentesek és az ólomnak csak nyomát m u ta tják ; az érczek igen 
könnyen ölvadnak.

Ezen bánya tehát a tiszta antimonbányák sorába tartozik.
A Gavalovszky-féle prágai műszaki laboratoriumban 1875-ben ele- 

meztetvén, az antimonérczek tartalm a a következő:
Kénes antimon ... 83*39 % , megfelel 59*55 %  antimonfémnek 

Vaskéneg ... 0*87
Ó l o m ................... . nyoma
Arzén, réz, ón —

Telérkőzet ... — 16.08 

ÍOT-34T
Egy második ugyanott eszközölt elemzés szerint pedig a lubellai 

antim onérczek 85*43%  hárm as kénes antimon mellett 61*25°/o szín- 

antim ont szolgáltatnak.
A bécsi cs. kir. birodalm i földtani intézet felvételei alapján a lubellai 

patak m entében átszelt kőzetek északról-délfelé a következők : 
Magura-homokkő és sulowi konglomerat (eocén),
Neocommész,
Vörös juramész,

Vörös homokkő és quarzit,
Fehér és vörös quarzithomokkövek és gránit.
A bányát annak idejében vidéki földbirtokosok bányatársulattá alakul

ván, saját területükön ny ito tták , az erdő borította területet a Prikra 
hegyen és közvetlen környékén a «Mutunok» nevű hegykatlanban bányá
szati czélokra reserválták. 1877-ben a bányamivelésnek nagyobb mérvben 

való megindítása végett kiterjedtebb előmunkálatokat foganatosítottak; így 
a 2-ik altárnában 68 m] , a «Gábor» altárnában p ed ig '368 mj  hosszú vágatok 
megnyitása által.

Nincs tudomásunk arról, hogy a lubellai antimonérczbányászat azóta 
milyen lendületet vett, de kívánatos, hogy ezen, a hiteles * elemzés szerint 
rendkívül tisztának mutatkozó antimonérczelőfordulás nagyban való értéke
sítése sikert arasson és az ottani szegény tót m unkásnépnek állandó kereseti 
forrást nyújtson.

* Az elemzés hiteles másolatát a mossócz-zniói járás (Stubnya fürdő) szol- 
gabirói hivatala igazolja 1878-ban.




