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MAGYARORSZÁG FÉMBÁNYÁSZATA ÉS KOHÁSZATA A BUDAPESTI 
1SM.VIKI ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSON.

B e l h á z y  J á n o s  jelentése a «Hivatalos Jelentés» II. köt. 4. füzetében. II. Fémbányászat
és Kohászat.

G ezell  S ándor-íóL

B e l h á z y  a fémbányászatot következő négy főcsoportra osztja és pedig: 
aranybányák, ezüstbányák, rézbányák és egyéb fémbányák.

Hogy tisztelt olvasóink a hazai fémbányászatnak jelen állásáról tájéko
zást nyerjenek, a kiállításon képviselve volt fémbányákat röviden bemutatjuk.

1. Aranybányák közül résztvettek a kiállításon a következők:
Az állami és társulati orlai Szt-Kereszt altárna Verespatakon :

a vulkói Péter Pál-bányatársulat Zalathnán, mely a Búcsúm es 
Zalathna határában fekvő 12,25— 120 m/m vastag teléreket m íveli;

a botosi Jakab és Annabányatársulat Zalathnán, melynek mívelési 
tárgyát 5 telér képezi ;

a rudai 12 apostol-bányatársulat Budán, lemível 14, átlag 1 mj  vastag
sággal biró telért;

a zdráholczi Szt.-János evangélista bányatársulat Kristyoron  Hunyad- 
megyében, mely 5 teléren bányászkodik;

az állami és magánbányatársulati bányamű Nagyágon Hunyadme- 
gyében, mely az erdélyi aranybányák között, úgy az aranyat tartalmazó 
teléreknek sokasága, kiterjedése és a nyert érczeknek gazdagsága; valamint 
az egész üzemnek szakszerű vezetése és a jövőre való gondoskodása által 
méltán a legelső helyet foglalja el ;

Stach Frigyes cs. kir. építészeti tanácsos «Zsigmond és László »> bányája 
Zalathnán  és «Mindszent» bányája Almáson  Hunyadmegyében, melyek 
mívelése a régente igen dúsnak ismert, de időközben majdnem teljesen 
elpusztult úgynevezett faczebájai bányászatnak újból való felélesztését, 
különösen az ottani teléreknek mélyebb színben való föltárását meg
indította ;

Pohl Endre bányaművé Búd falván Máramarosmegyében 4 teléren 
mível.

2. Ezüstbányák vagyis oly bányamüvek, melyeknél a fősúly az ezüst
nyerésre esik. Ezek legtöbbje azonban az ezüstön kívül még aranyat, e 
mellett ólmot és csekélyebb mennyiségben rezet, higanyt, antimont stb. termel.

Ezek közül kiemelendők: Az állami «Felső-Bibertárnai» bányadalom 
Selmeczbányán. Ez foglalja el hazánk fémbányái között az első helyet es 
mint régi korára, mint terjedelmére és nagyszerűségére nézve az Euró
pában létező elsőrendű bányaművekhez sorakozik.
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Az e bányászathoz tartozó müvek a selmeczbányai és szomszédos Klin- 
ger-tárnán, stefultói, szélaknai, hodrusi, vilmyei és bélal)ányai völgyekben 
feküsznek.

Haladásnak konstatálja szerző ezen bányadalomnál az egész vidék 
geologiai részletes felvételét bányászati szempontból, a sűrített levegővel 
hajtott fúrógépeknek alkalmazását, valamint az érczelőkészítésnél a kétszeri 
zúzást, miáltal az iszap képződése tetemesen alászáll.

A «Szt-Mihály altárnai» bányatársulat Selmeczbányán, melynek bánya
telkei csak határozott mélységgel bírnak és a felső-bibertárnai telkek felett 
fekszenek;

a (Geramb János József» bányaegylet Selmeczbányán, melynek 
bányatelkei a hodrusi völgyben feküsznek, és mely jelenleg egyike a legjöve
delmezőbb ezüstbányáknak;

a «körmöczi állami bányászat», mely a selmeczinél régibb es az 
154C-ik évig csak magánbirtokosok által míveltetett. A «Károly-aknai» 
bányatársulat, mely a körmöczbányai főtelérek fedőjében található számos 
kisebb, nagyobbára aranyban dúsabb telérek lemívelésére van állapítva. Kör- 
möczbánya városának «Zsigmond György bányászata Körmöczbányán , mely 
az előbbinek szomszédságában hasonló kisebb telerek lemívelésével foglalkozik; 

az állami bányamű Aranyidkán ;
Gróf Andrássy Manó «Szent-Háromság» bányaművé Alsó-Sajón 

Gömörmegyében, mely három párhuzamosan vonuló higanytartalmú fakó- 
érczeket és czinóbert tartó telért mível ;

a veresvizi állami bányamű Nagybányán  több arany és ezüstöt tar
talmazó telér lefejtésével foglalkozik;

az állami kereszthegyi bányamű Nagybányán, melynél mívelés alatt 
áll három telér, t. i. a főtelér, a Csora-ér és a Csora fekü-ér;

az állami bányamű Felsőbányán és Kapuikon, mely utóbbinak 
bányászata 15, 1— 6 mj  vastagság közt ingadozó teléren folyik;

a «liota Miklós Anna» bányatársulat Kapnikbányán  a 12 mj  vastag 
Miklós-telért m íveli:

az állami bányamű O láhláposbányán , melynek mívelési tárgyát a 
4— 12 ™j vastag «Isten gondviselés» telér képezi;

az állami és magánbányamű O-Rodnán. Ezen bányamű O-Rodnától 
észak-keletre 12 lii.m távolságban, a mészkő és zöldkőtrachyt érintkezési 
lapján előfordúló ércztömzsök lemívelésére alapíttatott;

az állami bányamű Rézbányán. Ezen igen régi és gyakran igen virágzó 
és jövedelmező bányamű 1865-ik évben teljesen felhagyatott és csak 1870-ik 

évben vétetett újra mívelés a lá ;
a szabadalmazott osztrák-magyar államvasúttársaság fémbányászata 

Dognácskán, Csiklován, Oraviczárt és Moldován. E bányászat nagyrészt 
parlagon hever és csak egyes pontokon míveltetik; így nyeretnek zúzóérczek
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az «Erzsebet* nevű aranybányából Oraviczán ; arzénkovandok a «Lobkowitz»

munkálat folytattatik.
?). Rézbányák, melyeknel a réznek termelése bír a legnagyobb jelentő

séggel, habár e mellett ezüst is nyeretik. Ilyenek:
Az állami bányamű Urvölgyön és

sen előforduló pyritek termelésével foglalkozik és
az «erdélyi rézbányarészvénytársaság» bányaművé Balánbányán  

Csíkmegyében ; négy párhuzamosan haladó chalkopyrites teléren mível.
4. Egyéb bányák :
Schneider Gusztáv «Laurenti» bányája Szomolnokon pyritre;
a ezajlai «Szt-Ágoston # bányatársulat bányái szintén pyritre ;
a Seybel testvérek bányamüvei Bcizin, Czajla  és Perneken pyritre 

es antimonérczekre ;
Beck Antal köz- és váltóügyvéd, pyritet, ólom- és rézérczeket mutatott 

be pozsonymegyei Cseszte község határában fekvő kukatásából;
a «Czemberg» bányatársulat bányái Dobsinán nickel- és kobalt- 

érczekre;
a «Gugler Mariastollen» bányatársulat Dobsinán  szintén kobalt- és 

nickelérczekre;
Miller J. M. és társa bányája Szalónak  mellett Vasmegyében antimon- 

erczekre ;
Schmidt János antimonbányája Rozsnyón ;
Fritsche Eerencz antimonbányája Szomolnokon ;
Pellady Lajos antimonbányája Felső- Vissón Máramarosban az u. n. 

Gurgujata völgyben;
«S. B. Anna Vilmos» barnakő-bányatársulat Solymos-Buczava  helység 

közeleben Aradmegyében, hol az érczek egy i24 mj  vastag agyagpalarétegben 

előfordulnak ;
Pellády Lajos magánbányája Felső-Vissón a Glimboka nevű völgyben.
Összes fémbányászatunk nemzetgazdasági jelentőségét — a termelt 

vason kívül — az országos statistikai hivatalnak 1884. évre vonatkozó ki
mutatásai tüntetik elő és pedig pénzértékben :

Moldován; mig a «Ferdinand altárnában Dognácskán nehány feltárási

az állami rézbányamű Szomolnokon, mely utóbbi főképpen a tömege-

Olomércz, fémólom és mázag 
Pyrit
Antimon, nyers és fémantimon ... 
Nickel, kobaltévcz és fémeg
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Kénsav... ... .. ... ... 10,77.“) frt 12 kr.
Higany ... ... . ... ... 11,123 « 00 <«
Mangánérczek . _ ... . ... IS, 147 « 27 «
Rézgálicz . . .................. .......... 1,051 « — <i
Vasgálicz ............ ._ ... S,231 « 10 «
Kén ... . . . . . . . . .  . 1,0X0 « — «

Összesen 4.895,36X frt 25 kr. o. é.-ben.

Fémbányászatunk hanyatlásának főokait B e l h á z y  a következőkben s o 

rolja fe l:
A munkabérek emelkedése és a bányászkodáshoz szükséges segéd

anyagoknak megdrágulása mellett a mostani kornak a mélyen fekvő, nehe
zebben hozzáférhető és némi tekintetben szegényebb érczek maradtak fel.

A réz és ólom piaczi árának folytonos lejebb szállása a kisebb, pél
dául szepesmegyei rézbányák felhagyására kényszerítette a tulajdonosokat.

Szerző nagyon találóan jegyzi meg, miszerint------------ «kétséfjét alig

szenved, hogy hazánk igen sok fémbányája, mely az itt előadott kedvezőtlen 

viszonyok miatt csak csekély nyereséggel vagy épen veszteséggel míveltetik, 

szakszerű és az újabb kornak minden téren tapasztalható haladásait és ja v í 

tásait felkaroló vezetés, természetesen az ezekhez szükséges összegeknek beru
házása mellett jövedelmezővé volna tehető, és ez az, mire a bányabirtokosokat 

különösen figyelmeztetni kell. »
Ezen javításokhoz tartozik első sorban a bányák pontos és teljes felmé

rése, térképezése és ennek alapján minél több szelvénynek a szerkesztése ; a 
fúrógépeknek és a hathatósabb robbantó anyagoknak, mint a dynamitnak 
alkalmazása; a drága faácsolatnak helyettesítése száraz falakkal; az érczelő- 
készítésnél a zúzóérczeknek kétszerre való zúzása és az elszórva feküdt zúzó* 
műveknek összpontosítása.

Miután ismeretes, hogy a mostani nedves úton való érczelőkészítésnel 
a kihozatal korántsem megfelelő és különösen az arany tönkre zúzódik; az 
arany és ezüstérczek száraz úton való előkészítésének újbóli megpróbálását 
czélszerünek látnók annyival is inkább, miután majdnem 50 évvel ezelőtt 
ezen érczelőkészítési móddal Selmeczen már is sikeres kísérleteket tettek. 
A kísérletek rövid története és leírása a következő:

M akay Á g o s t o n  ur 1839-ben 22,446/1689. számú legfelsőbb elhatáro
zással feldarabolt testeknek szemnagyság szerinti száraz utón való elkülöní
tésére (egy fúvó által előidézett egyenletes légáramban) 10 évre szóló szaba
dalmat nyert. Lobkowitz herczeg, az akkori osztrák birodalmi bányászat 
főnöke e szabadalom tulajdonosát, eljárásának egy állami bányaműhelyben 
való keresztülvitelével bizta meg és e czélra az akkori 3. számú selmecz i 
zúzómti szemeltetett ki.

A kísérleti munkálatok folytonos ellenőrzés mellett történtek és 300
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mázsa zúzóércz a szilárd seliminterintárnai telérekből csakis 8o/0 elporzást 
es egyéb veszteséget szolgáltatott.

A lisztek szérelésénél az első lapáton a széren és lökőszéren a legtisz
tább ólommara töményítve mutatkozott, ez után a pyrit és sphalerit. A z  

aranymosó a kézi szerkén némelykor oly nagy aranyszemeket kapott, hogy 

azokat késsel több darabra lehetett vágni, holott a szokásos érczelőkészítési 

mód mellett eddig a schminterintárnai zúzóérczekben az arany csak is a leg
finomabb lisztekben volt található. Minden egyes osztály lisztjei a kézi szér- 
kén aranytartalmukra megpróbáltatván, az eredmény az lett, hogy az arany

szemek a lisztszem nagyságának csökkenésével a finom lisztekig, m ind cseké
lyebb mennyiségben mutatkoztak.

A nagymennyiségű és tiszta ólommara iránt kételyek támadtak, mi
után az eddigi tapasztalatok szerint a schminterintárnai szilárd zúzóérczek 
ólommarában igen szegények voltak. A szabadalomtulajdonos véleménye 
szerint az akkori és jelenleg is alkalmazásban levő nedves úton való érez- 
előkészítésnél úgy az arany, mint az ólommara tönkre zúzódik.

Ezen mindenesetre figyelemre méltó kísérletek folytatását, melyeket 
azonban az akkori főtisztek úgy látszik kevés érdeklődéssel kísértek, fájda
lom, Lobkowitz lierczeg hirtelen halála félbeszakította; hogy pedig ezen, 
már 50 évvel ezelőtt megpróbált érczelőkészítési mód egészséges alapon 
nyugszik, bizonyítja az is, hogy egy londoni ezég, Jordan és társa az arany- 
és ezüstérczeknek száraz úton való előkészítésre szolgáló készülékek előállí
tásával foglalkozik.*

A selmeczi állami bányászatra áttérve, jelenlegi kedvezőtlen eredmé
nyei abban gyökereznek, hogy elegendő kellően feltárt érczközökkel nem 
rendelkezik, mely ferde helyzetnek alapja azonban már a múlt században 
vettetett m eg; a hosszadalmas háborúk nagy pénzösszegeket szükségelvén, a 
selmeczi bányákban oly üzemrendszert követtek, mely valóságos rablóbányá
szatnak nevezhető; mindig pénzt kellett teremteni a szabályos üzem árán, a 
feltárások visszamaradtak és a selmeczi bányák jövőjét egyedül biztosító 
Il-ik József altárnának hajtása is, mely a tervezők által 178á-ben azzal a 
szándékkal kezdetett meg, hogy az 30 év alatt elkészíttessék, 12 évi üzem 
után be lett szüntetve. Ha ez a terv 30 év alatt végre hajtatik, akkor a 
selmeczi bányászat mai napig jövedelmező marad.

A magyar kormány közegei felismervén a helyzet veszélyes voltát, 
azonnal hozzáláttak az elődök mulasztásainak pótlásához. Nagy erőmegfeszí- 
tessel sikerült a Il-ik József altárnán 1878-ban a selmeczi műveletekkel lyu
kasztani és a feltárásokhoz csak most lehetett hozzáfogni.

* A már régen lejárt szabadalom ttilajdonosa, M a k a y  Á g o s t o n  ur kész, min
denkinek, a ki érczelőkészítési eljárását óhajtaná alkalmazni, a legrészletesebb felvilá
gosításokkal szolgálni.
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Időközben azonban folyvást kisebbedett a lefejthető érczközök terje
delme es az ily módon megapadt termelés okozta azután a költségek apasz- 
tásának daczára a deficiteket. Némileg hasonló viszonyokkal találkozunk a 
körmöczi bányáknál is.

Ezek volnának fémbányászatunk sötét pontjai, de vannak örvendetes 
részéi is. Az aranybányák t. i. daczára annak, hogy üzemberendezései 
nagyobbrészt még a legprimitívebbek, szépen jövedelmeznek és évi termelé
sük meghaladja az 1300 kg. színaranyat. Hogy pedig az erdélyi aranybányá
szat kellő vezetés és szükséges beruházások mellett igen jövedelmező lehet, 
bizonyítja az, hogy a külföldi tőke előszeretettel ott keres elhelyezést. így a 
vulkoji «Péter Pál» és a botesi «.Jakab Anna» bányaműveket egy franczia tár
saság vette haszonbérbe és ott máris tetemes beruházásokat eszközölt. A rudai 
«12 apostol» bányaművet megvette a Harkort-féle német bányarészvény
társaság; a boczai «Rudolf» bányaművet pedig Klein Henrik németországi 
bányavállalkozó; Kajanell helység határaiban egy németországi bányatár
sulat folytat nagyszabású feltárási munkákat és épít egyúttal egy nagyobb 
érczelőkészítési művet; végre a régi faczebányai bányatarsulatnak felélesz
tésével foglalkozik Stach Frigyes bécsi építkezési tanácsos. Mindezek után 
csak az sajnálatos, hogy e téren épen a belföldi tőke nem vállalkozott.

Ezüstbányáink közül igen szépen jövedelmeznek az aranyidkai, veres- 
vizi, kereszthegyi, felsőbányái, kapniki és ó-rodnai kincstári bányák és jövő
jük kellő feltárások által évtizedekre biztosítva van. A magánbányák közül 
pedig kiemelendők a «Geramb»-féle hodrusbányai, valamint a kapniki «Rota- 
Miklós-Anna» bányatársulatok.

A fémkohászatot B e l h á z y  az7országos kiállításon majdnem teljesen és 
igen instructiv módon találta képviselve. A kohótermények összes értéke 
3,200,303 frt és az utolsó évtizedben ezen iparágnál jelentékenyebb javí
tásai a következők:

a ) A körolvasztónak alkalmazása a selmeczi kohónál;
b)  a fekete réznek ezüstelenítése és színréznek előállítása elektro

mos iiton ;
ej Hauck Antal kohósítási rendszerének alkalmazása Zalathnán;

d ) a dúsólomnak ezüsttelenítése czinkkel a fernezelyi kohóban, és
végre

d ) a kapniki lúgzást.
A fémbányászat jogosúltan követelheti a kohásztól, hogy az érczeiben 

levő összes hasznosítható anyagokat értékesítse, de e tekintetben is majd 
mind a jövőnek teendője, mert daczára annak, hogy az arany, ezüst, réz és 
ólom kihozatalára nézve a haladások jelentékenyek, az érczekben előforduló 
kén, czink, arzén, bismut és antimonnak nagy része még máig vagy a leve
gőbe, vagy a salakba hajtatik es így teljesen elvész.

Hazánk ezen hajdan virágzó őstermelési ágazatnak nemzetgazdasági
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fontosságát tekintetbe véve, szerzőnek a fémbányászat és kohászatnak újból 
virágzóvá tételére irányuló javaslatai méltán megérdemlik a döntő körök 
figyelmét.

Itt gyökeres reformok és nagy pénzáldozatokat követelő javításokról 
van szó, melyeket állami háztartásunk jelenleg el nem bír; volna erre azon
ban mód : annuitásokban visszafizetendő kölcsön felvétele által, mint azt 
Keleti Károly miniszteri tanácsos Magyarország közgazdasági és művelődési 
állapotai a budapesti 1885-iki országos kiállítás szempontjából a «bányászat 
és kohászatra vonatkoztató következtetéseiben» helyesen kiemeli:

«Az állami fémbányászatra és kohászatra nézve pedig, miután az 
magasabb közgazdasági szempontból már csak a más megélhetési módot nél
külöző népességre való tekintetből okvetetlenül fentartandó, igen meggondo
landónak lá tszik: nem volna-e czélszerü talán nagyobbszerű kölcsönmüve- 
lettel egy szer-mindenkorra megtenni azon nagyobb investitiókat, melyek az 
évi budgetből nem téliének s a haladottabb tudomány legújabb vívmányait 
alkalmazva, a beruházott tőkét a fokozott termelés jövedelmeiből annuitá
sokban törleszteni? Manapság, mikor a tőke oly nehezen talál bővebben 
kamatozó alkalmazást, bányászatunk és kohászatunk emelése megérdemelné 
e gondozást. Annál inkább megfontolandó pedig e kérdés, mert a bányá
szat szolgáltatja az éltető anyagot számos oly iparágnak, mely nálunk, 
úgy szólván, még pólyában hever és tetemes népességet volna képes jőve- 
delmezöleg foglalkoztatni.»

GERMANIUM ÉS AUSTR1ÜM. KÉT ÚJ ELEM.

Az 1 N,x:,-iki év nyarán a Freiberg melletti «Himmelsfürst Fundgrube» nevű 
tárnában egy új szokatlan kinézésű, ezüstben gazdag erezet találtak, melyet W e i s - 

bach «argyrodit»-na k nevezett. W i n k l e r  az erezet mennyilegesen megelemezte s 
tisztasága szerint O’á l0,.» higanyt, 73—T.Wo ezüstöt, 17—1<s“ » ként s csekély 
mennyiségű vasat s arzént talált benne ; de a többször nagy gonddal ismételt 
elemzéseknek daczára még mindig hiányzott (»—7°,». Végre sikerült W iNKLER ixek  

kimutatni, hogy az argyrodit egy új, az antimonhoz igen hasonló, de ettől élesen 
megkülönböztetett elemet tartalmaz, melynek «germanium» nevet adott.

Ha az argyrodit levegő kizárása mellett bővíttetik, fekete, kristályos, meg
lehetősen illékony és barnavörös csöppekké olvasztható fellengületet ad, mely 
kevés higanysulfidon kívül főleg germaniumsultidból áll. Ez kénammoniumban 
könnyen oldódik, az oldatból sósav hófehér germaniumsulfidot választ el, mely 
ammoniumhydroxydban is könnyen oldódik, tehát úgy viselkedik mint egy 
sulfosav.

Winkler Clement: (irniianiniii, <>//// új a nriiifniiekhi". tartozó t'U'm. (Zeitschrift 
f. anal. C'heni. 1S7<». II. Heft. p. 22fi.l




