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jánál. Az itt előforduló Bunongtiga és Batu Beraguiig amphibol-andesit, vala
mint az Atan, Kulitmanis, Bikit duva és Tanah Garam bazaltvulkánok szin
tén csak miniatűr nagyságúak és régibb kőzeteken törtek át. Az Ataz és 
Kulitmanis vulkánok syenitgránit-ből bukkantak föl. Koruk meg van álla
pítva és V erbeek  a fiatalabb miocén, vagy pedig a plioczehez számítja 
őket. (L. topogr. geol. beschryving van een gedeelte von Sumatras West- 
Kust door R. D. M. V er beek . 069. lap.

Megemlítendő végre még, hogy van S chelle a még ismeretlen Bajaiig 
hegységben bazaltlávákat is talált, úgy hogy nyugoti Borneoban még más 
egyéb vulkánok felfedezését várhatjuk.

21 9

LIVE ING H. EDWARD BÁNYAMÉRNÖK «AZ ERDÉLYI ARANY
BÁNYÁSZATRÓL».*

Miután szerző újabban néhány hónapig tartózkodott Erdélyben, hiszi, hogy 
ezen ország aranybányászatára vonatkozó rövid jegyzetei, a Társaság némely tag
ját érdekelni fogják.

Erdélynek azon része, mely Kolozsvár, Gyula-Fehérvár s Déva közt fekszik, 
közönségesen az «Erdélyi Erczhegység»-nek neveztetik. Már régen ismeretes volt 
ásványgazdagságáról, de különösen az aranybányáiról, melyek már most is legter
mékenyebbek Európában. Az egész ország hegyes, a hegyek között több iOOO láb
nál is magasabb. Számos völgye főkép a Maros és Körösbe nyílik, mely folyók 
a Tisza által a Dunába ömlenek. A hegyek legnagyobb része erdővel van fedve ; 
földművelést csak szűk határok közt tíznek.

A geológiai szerkezet.

A vidék geológiai szerkezete igen . változatos. Éjszakon — tetemesen 
kifejlődve — gránit fordul elő, körülvéve metamorpalával, kristályos mészszel és 
egyéb el változási kőzettel; de az Erczhegység középtáján a hegyek nagyobb része 
eocen és neocom képződményből áll. Ezek közt eruptivkőzet jelentékeny tömeg
ben fordul elő, nagyobbrészt trachyt, kisebbrészt bazalt, a mit tufák s vulkáni 
conglomerated réteges kiképződésben követnek.

Az arany (kivéve a mi homok- vagy kavicsban fordúl elő) mindig ezen 
eruptivkőzetek társaságában találtatik. Telérben van, de ez leggyakrabban igen 
kicsiny, ritkán haladván meg vastagságban 1 lábat, sőt több esetben a vastagság 
csak néhány hüvelyk, sőt ennél is kevesebb. Verespatak határában ilyen telér 
nagy számmal fordúl elő, vagy 100 ismeretes, a melyeket egy (a Szent-Kereszt)

* Ezen értekezést 1886 febr. 13-án (Newcastle-upon-Tyne) az észak-angol- 
országi bánya- és gépészmérnökök társaságának ülésében olvasták fel, s megjelent 
a «Transactiun of the North of England Institute of Mining and Mechanical Engi
neers» 1886 áprilí füzetében «Transylvanian Gold Mining» czimmel.
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altárna szel keresztül. A telérek itt quarz-trachytban vannak kiválva, mely 
helyenként tufába vagy conglomeratba megy át, a mely sajátságosán likacsos és 
mállott, tele vaskéneggel, mi ennek tömegében finoman van eloszolva. A telérek 
felette szabálytalanok úgy vastagságban mint kiterjedésben, de még inkább az arany
tartalomban. Az arany a telérekben vagy magában van, vagy pedig quarz, pyrit, 
calcopyrit, calcit, sphalerit, galenit s tetraedrit társaságában, ritkábban rodonit 
s pyrargirittal, míg Nagyágon és Offenbányán tellurral vegyülve képezi a nagyágit 
vagy sylvanit ásványokat. Az arany gyakran kőzetben is el van hintve, úgy hogy 
azt érdemes a telértől jobbra balra, nehány lábnyira fejteni és belőle az aranyat 
kihúzni. Ez különösen ott tehető, a hol a mellékkőzet likacsos, vagy pedig a hol a 
telérek egymást keresztül szelik, ilyen helyeken a kőzetben terjedelmes tömzsfejtés 
nem ritkán található.

Az aranyat elég gyakran találják a telérek űrjeiben, gyönyörűen kristályodva 
néha hexaéderben, máskor hexaéder- és oktaéderben, de gyakrabban képez leve
les huzalos halmazokat, Verespatakon nem ritkán gyönyörű aranyásványok talál
hatók.1" Az egész környék aranya jelentékeny mennyiségű ezüstöt tartalmaz, sok
kal többet mint az ausztráliai vagy kaliforniai arany; de az arány erősen változik. 
Előadó maga tett több meghatározást azon eredménynyel, hogy az arany finom
sága 23 karattól lement 13V2 karatig, ezen utóbbit egy olyan fémaranyban találta, 
mely quarzban fordult elő Vulkojon Zalatlma mellett. Az ezüst ily nagy tartal
mánál fogva az arany majdnem fehér. Az átlagos aranytartalom ezen a vidéken 
16—17 karatnak mondható.

Aranyat találnak több helyen másodlagos fekhelyen is, homok és kavicsban, 
ilyenre nézve legjelentékenyebb lelőhely Szászpián és Oláhpián Segesvár közelében. 
A kavicsréteg vastagsága tetemes. A Marosvölgy déli részében a partot képezi s lát
szólag jégkorszaki eredetű. A quarzon kivül gránátot is találni benne. Mosás 
által kevés aranyat szolgáltat, mely benne durvább szemekben fordul elő szép 
sárga színnel, mi valószínűleg 22—23 karatnak felel meg. Szintén ismeretes ilyen 
arany az Abrud, Aranyos, Kőrös és egyéb patakok völgyében ; nehány oláh nyáron 
át foglalkozik is aranymosással, használván ezen czélra kis lejtős asztalt és egy 
kézi telmőt. Egy napon, ha jól megy a dolog 1 frtot szerezhet. De az így nyert 
arany a bányaművelés által nyerthez képest elenyészőleg csekély.

Története.

Erdélyben a bányászatot már igen régi időkben űzték. Ezen ország része volt 
a régi Dáczia királyságnak, melyet Traján Kr. u. 107-ben foglalt el és római pro- 
vinczia maradt 270-ig, midőn Aurelián alatt a rómaiak kivonultak. Ezen idő alatt 
— úgy látszik — nagyban dolgozták fel az aranyat; nem csak a patakok medré
ben lévőt mosták, hanem később a telér-bányászatot is nagyban űzték, még pedig 
némely adat szerint oly gondatlan módon és fecsérlően, hogy a főbb bányák keze
lését a császárok később maguk vették kezükbe, de azért mégis megengedték, hogy 
magán vállalkozók új bányákat kutassanak és nyissanak.

Verespatak és Abrudbánya vidékén sok érdekes lelet bizonyít a római ura- *

* Miként erről a  M. N. múzeum példányai meglepőleg tanúskodnak. (S z a b ó .)
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lom mellett, ezek közül talán leginkább figyelemreméltó, egy nagy kraterszerű 
kivájás a «Csetatye Mare» hegytetőn, mit a római bányászok ástak; úgyszintén 
Vulkojon egy nagy quarztelérben egy kőfejtés, mely egy tátongó nyilasban 
maradt fenn azon hegyekben és már mérföldekről szembe ötlik. Ezeken kivül több 
bánya van, melynél vésővel és kalapácsosai az oldalokat simára faragták, mi a római 
eredet egyik biztos hirdetője. Ilyen van Budán is. E bányák nagyobb részének ter
mékei között, nagyszámmal találtak időről időre római ezüst- és aranypénzt. Szer
zőnek is van birtokában egy ezüstpénz Claudius idejéből, melyet a Csetatyeban 
találtak Yerespatakon, és egy másik Plautilla Augusta idejebeli Budáról.

Verespatakon több, római feliratokkal ellátott tábla látható, a házak falaiba 
építve. E hely a rómaiak idejében, Alburnus Major néven volt ismeretes.

Sok régi salak is van több helyen, miből az látszik, hogy a rómaiak 
valami olvasztási módot használtak arra, hogy az aranyat a pyrites érczekből kivá- 
lászszák, melyekből egyszerű zúzás és mosás által a kiválasztás nem sikerült. 
270 után, midőn a római hatalom Erdélyben megszűnt, a bányászati ipar fokon
ként alászállott. A 270 utáni zavaros időkben (270 — a 11-ik század második feléig) 
Erdély színhelye volt az osztrogótok, hunnok, longobárdok, magyarok és kúnok 
s egyéb Nyugateurópa felé nyomuló népek csatározásainak, úgy hogy valószí
nűtlen, hogy a bányászat virágzó állapotba jöhetett volna, míg csak Erdély nem 
egyesíttetett Magyarországgal 1078—95 között, midőn ismét valami kis béke- s rend
nek örvendhetett, és ezen idő óta a mai napig, az aranybányászat szépen, folytonosan 
űzetett, jóllehet, kisebb mértékben mint a római időkben. Valószínű, hogy a rómaiak 
a leggazdagabb és leghozzáférhetőbb helyeket kiaknázták, mert az aranyércz java 
a hegyek felső és középső részeiben volt és a telérek, úgy látszik, nem igen tartalma
sak nagyobb mélységben, legalább ott ez az uralkodó nézet. Mégis megjegyzendő, 
hogy seholsem kísérlették meg a telep művelését az altárnák szintje alatt, mint
hogy a vízemelésnél még széliében folyton igen kezdetleges készüléket használnak.

Bányászata.

Erdélyben mai napság is a bányászat és az aranyércz kezelési módja még 
nagyon kezdetleges és ha ugyan valamit, úgy csak keveset különbözik a középkor
ban használt eljárástól. Mostani népességéről mondhatni nagyban, hogy egy har
madrésze magyar, két harmadrésze oláh vagyis román ; ezen utóbbiak azt képzelik, 
hogy a római gyarmatosoktól származnak, egy nyelvét beszélik a latinságnak és 
majdnem kizárólag ők azok, kik a bányászatot űzik. A bányászati törvények igen 
kedvezők és azok, mellett kis szerencsével könnyű boldogulni. Ha valaki 
azt hiszi, hogy bizonyos telken nemes érczet találhatna, négy forint lefizetés 
mellett a helyi hatóságoknál kér egy szabadkutatási engedélyt, mi őt feljogosítja 
ásványkeresésre egy oly körben, melynek sugara 4-65 yard (rőf), azon ponttól kiin
dulva, melyet maga választ, feltéve, hogy a kérdéses telket ugyanilyen czélból már 
más valaki le nem foglalta. Szabadságában áll egy vagy több kutatási engedélyt 
venni 4- frt évi dij lefizetése mellett. E működésében mindig óva van és ha neta
lán eredményre jut, akkor egy vagy több állandó jogot nyerhet, vagy bányatelket, 
a mint nevezik és a melyeknek köbtartalma egyenként 36 «acres», — de ez eset
ben a kért bányaterület helyzetét és nagyságát vázlatosan feltüntető tervet kell
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a hatóságnak bemutatnia. E bányatelkek lefelé végtelen mélységig mennek. 
Verespatak környékén sajátságos helyi törvényszabályok vannak. Itten gömbszertí 
tömegeket engedélyeznek és mivel nagyon sok vállalkozó van és nagyon tökélet
len terveket nyújtanak be, rendkívüli bonyodalmak és folytonos viszályok kelet
keznek. Itt 2 O  mfd.-nyi területen mintegy 300 bányásztársaság van, ámbár csak 
egy kis részük dolgoztat ténylegesen. Sokszor csak 3—4 tagból áll a társaság 
és közösen koczkáztatnak 3—4 száz vagy ezer forintot egy vállalatba, épen annyit, 
a mennyit az osztrákok és magyarok az állami sorsjegy vásárlásokra szoktak for
dítani. Rendesen megtesznek maguk közül egyet igazgatónak, hogy ez megindítsa 
a munkát, a ki aztán azon kezdi, hogy vesz egy szabadkutatási engedélyt, vagy 
még gyakrabban egy régi elhagyott bányát. A tőke fő részét arra költik, hogy 
különböző irányokban kutatnak, vagy pedig a már meglévő bányákban az ácsola- 
tot kijavítják. Ha szerencsések és esetleg áldás üt be, a bánya jövedelmez és tiszta 
jövedelmük sokkal nagyobb mint a mennyit beruháztak ; de a mint a haszon egy 
részét nem teszik félre újabb feltárásokra, a vállalat megbukik, mihelyt a telér 
meddővé válik vagy a mellékkőzetbe jutnak. A verespataki hegyek annyira keresz- 
tül-kasul vannak fúrva, hogy messziről a szó szoros értelmében tengerinyúl- 
fészekre emlékeztetnek.

E sok apró bánya mellett nagyobbak is vannak, ilyen a Nándor-bánya 
a Yerespatak völgyében és a Yalea Yerde-bánya a hasonnevű völgyben ; mind
kettőt odavaló társaságok művelik. A bánya termését gondosan összekeverik, hogy 
lehetőleg egyöntetűvé tegyék, s aztán annyi részre osztják, a hány részvényes 
van ; ezek a reájuk eső részt magánzuzóikba szállítják keskeny kocsin, melyet 
ökrök húznak. E kocsi mintegy 8  mázsa érczet bír el és jóllehet majdnem egészen 
fából van, mégis feltűnően tartós, daczára hogy az utak igen rosszak és merede
kek. A magasabb és kevésbbó hozzáférhető bányákból az érczet kosarakban vagy 
lóháton szokták a völgybe lehozni, mi egy igen kezdetleges és mellette költséges 
módja a szállításnak. A bányamunkáltatás költségeit, azaz a kiadást a napszám, 
lőpor és egyéb anyagra a részvényes fizeti, arányosan részvényeik száma és a 
kapott érez mennyisége szerint. Az igazgató és a bánya többi tisztje szolgálataik 
fejében rendesen részvényeket kapnak. Azon részvényesek, kik távolabb laknak, 
avagy a kiknek nincsenek zuzóik, érezőket eladhatják hetenként nyilvános árveré
sen a bányánál, és rendesen a többi részvényesek veszik meg.

Az aranyat rendesen 3 osztályba osztják, az \ -ső a színarany ásványpéldá
nyokban ; 2 -ik a foncsor arany, mely oly finoman van a kőzetben elhintve, hogy sza
bad szemmel nem látható, de egyszerű zúzás és mosás által kiválasztható a zuzók- 
ban ; a 3-ik a maraarany, mely össze van keveredve pyrittel és attól csak olvasztás 
álltai választható el. Ha színaranyat találnak látható alakban, a kőzetet gondosan 
félreteszik és kézzel zuzzáik vasmozsárban egy kevés higanyt téve hozzá; a képző
dött foncsort mossák és egy tégelyben hevitik, hogy a higany eltávolodjék..— Az 
aranyat eladják a társaság javára, az így bevett pénzt rendesen a munkaköltségek 
fedezésére használják, de ha ezen felül marad belőle, azt a részvényesek közt oszt
ják szét.

E bányák termése hetenként felmegy 200—300 tonna érezre és tonnája 
a bányában a részvényeseknek 2 forint 50 krajezárjába kerül, mely összeghez szál
lítási költség fejében a zuzólioz még 1 frt járul tonnánként; és minthogy ezen
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zuzók némelyike meglehetős messze van és ezen bányák érczében csak x/5—Ve 
unczia 16 karátos arany van tonnánként, a zuzómunka költségeinek fedezése után 
nem lehet valami nagy hasznuk. E bányák részvényei rendesen helybeli oláhok 
kezeiben vannak, alkalomszerűen adják vagy veszik őket, miután rendes vásár 
nincs.

Verespatakon legnagyobb az állami Szent-Keresztbánya, eredetileg magán- 
vállalat, melyet még 200 év előtt kezdettek, de most az állam míveli. Belé juthatni 
a már előbb említett altárnán, minek hossza L55 mfd. Kezdetben eocen homok- 
kövön megy keresztül, de későbben belemegy azon tracliytconglomeratba, mi e 
vidéken az aranyat tartalmazza. Jóllehet ezen altáraa által több mint 100 telér 
különböző vastagsággal van átszelve, a melyek némelyikén aztán roppant vájáso- 
kat vittek véghez s ámbár meglehetős mennyiségű aranyat találtak a bányában, 
különböző időkben, még sem mondható, hogy kifizette magát, de az altárna a leg
mélyebb lévén a vidéken, arra szolgál, hogy a magasabb bányákból a vizet bele 
vezessék. Legnagyobbrészt az volt az oka, hogy ily hosszúra csinálták. Az érczet 
ezen altárnából lóvasúton, Verespatak völgyén leviszik addig, a hol ez az Abrud- 
patakkal találkozik, hol nagy zuzóművek vannak építve.

A múlt évben az államnak e bányából valami 25,000 frt kára volt, de 
nagyon sok évben majdnem ugyanennyire ment fel nyeresége. Ezen zuzóanyag 
átlag kevés aranyat ad, közelebb nem volt több mint 5 gr. (be ozs.) tonnánként 
s azt is mondják, hogy némelykor leszállt 2gr. (Vis ozs.)-ra is. Verespatakon a leg
több zuzóércz tartalma igen csekély %—Vs uncziával még jónak mondják, de sok 
érczet dolgoznak fel a zuzókban, melyben nincs több, mint Ve—x/7 unczia arany 
tonnánkint. Hogy ezeknek daczára annyi a bányavállalkozó, onnét magyarázható, 
hogy a sokszor talált színarany tartja fenn bennük a lelket. A múlt század végén 
és a jelennek elején találtak nagyszerű színaranyat ezen bányákban, de közelebb 
kevésbbé közönségesek lettek, jóllehet esetleg még most is akad. Ha azon nagy
mennyiségű aranyat veszszük tekintetbe, melyet a rómaiak kaptak, és azóta 
mondhatni az utolsó 800 éven át termeltek, nem lephet meg bennünket, hogy 
Verespatak egész vidéke olyan nagy terjedelemben minden irányban kivan vájva.

Nehány mértföldnyire délkelet felé a Búcsúm völgyben fekszik a «Concor
dia »-bánya, a mely bizonyára a legsikeresebben dolgozik a vidék újabb vállalatai 
között. A társaság 25 részvényesből áll, 1876-ban alakult, s az eredeti tőkéjük 
körülbelül 1000 frt (L 80.) volt az egyes részvényesek után. Az első 2—3 évben 
igen csekély vagy egyáltalában semmi hasznuk sem volt, de azon idő óta a bánya 
csodálatosan jól fizet és az egyes részvények jelenlegi értéke 16,600 frt (L 1600). 
A bánya termése 34 részre osztatott, melyből 9-t kaptak a tisztviselők, a többi 
25 pedig a részvényesek közt osztatott szét. Az utóbbi évben egy részvényre jutott 
4000 gr. arany (130 ozs.), 1883-ban 3500 gr. (120 ozs.) némely évben meg még 
több. Az aranytartalom tonnánként ingadozik körülbelül V3 uncziától a legszegé
nyebben, I V 3 — I V 2 uncziáig a legjobb érczben. Nevezetes mennyiséget kaptak az 
utolsó évben színaranyban is, ez felment 1500 L-re és kevés évvel ezelőtt 
8000 i-nyi értékben találtak 15 l ] lábnyi térfogatban. A múlt évben az ezen 
bányában termelt arany összes értéke beleszámítva azt is, a mit a pyritek olvasz
tása által nyertek, 14,500 <£ volt. Határozottan azonban a leggazdagabb és legérde
kesebb része egy roppant tömzs, melyet az altárna alatt 240 lábbal mélyebben váj-
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tak ki, nagy kamarák sora, csigavonalban hajtatván lefelé, úgy hogy azon le lehet 
sétálni. A kőzet likacsos vulkáni conglomerat, melyet sok calcittelér és vékony 
erecske hasít keresztül, a mi aranyat tartalmaz. Ezen kőzet, noha likacsos és 
aránylag lágy, még sincs megrepedezve és így nagy területen szükségtelen az 
ácsolat. Minthogy ezen bányát tetemes mélységben művelik az altárna alatt, újab
ban lóerővel hajtott szivattyút állítottak fel, mi mellett azonban a legkezdetlege
sebb f'a-kézi-szivattyúk használatával a művelet legmélyebb részében, még most 
sem hagytak fel.

Néhány mértföldnyire távolabb délfelé vannak a botesi és vulkoji bányák, 
ezeket legújabban egy franczia társaság vette meg, kik amerikai rendszerű s gőz
erővel hajtott nehéz zuzóművet állítanak fel, ellátva modern amalgamaló készü
lékkel. E bányák kétségkívül nagyon jók és okszerű meg takarékos kezeléssel bizo
nyára fognak is jövedelmezni. Ep így a rudai bányákat (Hunyadmegye) Brad 
közelében a Kőrös völgyében közelebb egy német társaság vette meg, mely szin
tén újabb gépezetet akar berendezni. Budán a főtelér nagyon vastag, 13—23 láb ; 
nagy szög alatt dűl, csapása közel kelet-nyugoti, azon kis völgynek vonalában 
a melyben van. A kőzet zöldkőtracliyt a telér egyik oldalán és trachyttufa a mási
kon. A telértöltelék nagy részt calcit, de a középrészen 11—30 hüvelyk vastag
ságban rendesen egy lágy agyag fordúl elő, melyben pyrit és arany van hintve. 
A telérhez négy tárnával jutottak, melyeknek nyílása a völgyben felfelé haladva, 
különböző magasságban van ; a legmagasabb 1 70 yarddal van föllebb, mint a leg
alacsonyabb. Ezen bánya érczében átlag 10 gr. (7s ozs.) arany van tonnánként ; 
a kőzet lágy és könnyen zúzható. A főteléren kiviil még több kereszttelér van, 
melyek ámbár csekélyebb fontosságúak, itt-ott mégis jelentékeny aranymennyi
séget szolgáltattak. E bányákban mindenesetre nagy mennyiségű jó zuzóércz van, 
melyhez a mostani telérek által jól hozzáférhetni; s minthogy közel oda nevezetes 
barnaszéntelepek vannak, a melyekben a szenet tonnánként 3s. meg nem haladó 
összeggel termelhetni, a zúzás költsége nem fog sokra menni. A szenet azonban 
eddig nem fejtik.

Még sok más érdekes bánya van a vidék különböző részén, de lehetetlen 
mindazokról megemlékezni, mert értekezésemet nagyon hosszúra nyújtanám.

A bányászok viszonyai.

A bányamunkások napi bére * átlag 50—60 kr. De sokszor méterszámra 
van a munka kiadva és olyan kőzetben a mit túlnyomólag találni a Concordia

* Tekintettel ezen bérre, megemlíthetjük, hogy a sertéshús fontja 2 d.—2 1h d., 
a birkahús körülbelül 3 d. Marhahús — hosszú éveken át nehéz munkában elcsigá
zott ökör némileg élvezhető húsa — fontja 372 d., csibe 5—9 d. darabonként. 
A buzakenyér fontja \ XU d., közel a kenyér jelenlegi ára Angliában. Az oláh bányász 
azonban csaknem kizárólag kukoriczakenyeret vagy pogácsát eszik, az utóbbihoz 
hagymát vagy más zöldséget és néha napján kis szalonnát vesz, de nagy ritkán 
valami más húsneműt. A kukoriczakenyér olcsóbb a buzakenyérnél és jóllehet nagyon 
Íztelen, de mégis tápláló. A kunyhók lakói domboldalokon, kis területeken, legtöbb- 
nyire termesztenek kukoriczát, de a többi mennyiséget a környező síkságról szerzik 
be. Kukoriczájukat leginkább maguk őrlik meg és maguk is készítik belőle kenye-
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és Valea Verde bányákban, 7s. Gd.-ért yardszámra jó árnak volna tekinthető a 
tárnafejtésért 21 Q  lábat véve keresztszelvényben, de az emberek ezen esetben 
maguk látják el magukat lőporral és gyertyával. Némely kemény zöldkőben olykor 
azonban 45s.* is volt már fizetve.

Az oláh bányász nagyon iszákos. Igen nagy mennyiségben fogyasztanak 
szilvából főzött tiszta pálinkát, minek literje 10—15 kr. (körülbelül 17*—2 d. egy 
pint.) Ritkán dolgozik egy héten többet négy napnál. Hétfőn egyáltalában nem 
dolgozik azért, mert vasárnap éjjel egészen leiszsza magát; és minthogy átlagosan 
minden héten van egy görög szent nap, a mit szintén ünnepnek tart, ez alkal
mat nyújt neki arra, hogy egy más napot is ivásban töltsön el. Az oláh népnek 
legkisebb előrelátása sincs és télen nagyon gyakran a legnagyobb szükségben van, 
midőn a fagy beálltával a zuzókban a munka szünetel. Egy európai nép sem oly 
babonás mint ők, és mégis ezeket tartják némelyek a régi római gyarmatosok 
utódainak!

Az arany feldolgozásának módja.

Kivéve a szabad aranyat és az offenbányai és nagyági tellurérczeket 
és némely vaskos pyrites érczet más helyekről, az összes érczmennyiséget e vidé
ken fából épített, apró zuzóművekben törik össze, a melyeket víz hajt, a mihez 
minden hozzáférhető esést felhasználnak. Verespatak és Abrudbánya környékén 
több mint 500 ilyen zuzómű dolgozik. A zuzóműben 6—12 zuzónyíl van, melye
ket egy 5—9 láb átmérőjű vízkerék mozgat, a zuzónyíl meglehetős könnyű, ren
desen nem több IV2 mázsánál, bükkfából van csinálva és kemény kőfejjel felsze
relve. A zuzóköpü fából van s hasadékait mohhal tömik be ; fenekét, melyre a 
zuzónyilak esnek szintén bükktuskó képezi a rostokkal felfelé állítva. Ezen tuskók 
bizonyos idő múlva igen megkeményednek, azon sok quarzrészecskétől, melyet a 
zuzónyíl bele ver. Az egész köpii meglehetős vastag keresztgerendán nyugszik, de 
azon kivül alig mondhatni, hogy van valami, mi egy jó alapozást megközelítene. 
A zuzóköpü homlokán durva vasrácsozat van alkalmazva, a melyre az összezúzott
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rüket. Meg kell jegyeznünk, hogy azon kívül, amit élelmükre és a sok pálinkára 
költenek, az oláh bányász kiadása mégis kevés. Házadót általában nem fizet, mert 
csak fakunyhóban lakik ; tűzifát pedig az erdőből kap. Ruházata lehető legegyszerűbb 
és legolcsóbb, van durva dolmány nadrágja otthonn szőtt szövetből, széles bőrtüszőt 
visel derekán, sok zsebbel, gyakran inget sem visel. Télen egyszerű birkabőr-köd- 
ment hord s úton ezt gyapjával befelé fordítja. Alsó lábszárát s lábát gyapjúkapczába 
csavarja, bőrbocskort visel, szijjal erősítve lábához csizma helyett, mi csak a 
tehetősebbeknek van. Házuk durván négyszögletesre faragott fából van építve s 
hézagai agyaggal kitapasztva; a háztető zsindely, kémény legtöbbnyire nincs, hanem 
a földnek kissé kiemelkedettebb részén rak tüzet, s a füst megtalálja a maga útját 
a háztető zsindelyein vagy hasadékain keresztül. Ezen nép élete kétség kívül nagyon 
nehéz és ámbár a család nem nagy, de az amit télen szükölködés s betegség 
következtében szenved, gyakran borzasztó.

* Azon bányákban, hol sok szabad arany fordul elő, a munkások a lopást 
széltéban gyakorolják, daczára minden alkalmazott elővigyázatnak. Abrudbányán és 
egyéb helyeken, igen sokan vesznek aranyat és arany ásványt, olyan árakon, melyek 
mellett nekik igen nagy a hasznuk, de a szerzés módjáról nem tudakozódnak.

F öldtani Közlöny, X V III. k*t. 1888. (167) 15
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érez egyszerűen bejut egy föld ásott s deszkával béllelt gödörbe. Az érczet előbb 
kalapácscsal törik szét, míg annak nagysága köbhüvelyknél nem nagyobb, és 
akkor a köpübe dobják. A zuzónyilak 20—30 ütést tesznek egy perez alatt. Tizen
két zuzónyil egy tonna követ 24 óra alatt dolgozik fel. A zuzóban a vízi kereket 
napjában egyszer megállítják és akkor a köpüt kitisztítják; az eltávolított anyagot 
egy durva rostába teszik és a mi azon keresztül nem megy, visszadobatik a zuzó- 
köpübe. A maradékot gondosan összeszedik, hogy a benne lévő aranyat kiválasz
szák, mert a zúzóvas lassúsága, csekély esése s egyéb tökéletlensége következtében 
az arany legnagyobb mennyisége a köpüben marad vissza. A zúzott anyagot 
a gödörből időnként kiássák és egy lejtős deszkán mossák, melynek végén egy 
kisebb deszka van bevonva posztóval, hogy azon a pyrit és arany visszamaradjon. 
A pyrit, miután attól iszapolás által annyi szabad arany lett elválasztva, a mennyi 
csak lehetséges, a kincstári kohókba küldetik, miután abban még lekötött arany 
van. Az iszapolás által nyert por-aranyat kevés higanynyal egy kis vas- vagy kőmo
zsárban dörzsölik és miután a még visszamaradó pyritet vízzel eltávolították, a 
foncsort hevítik. Az így nyert arany finomsága körülbelül 16—17 karat. Azután 
eladják a zalathnai kincstári hatóságnak vagy más abrudbányai helyi kereskedő
nek vagy máshová. Az arany e feldolgozásának módja kétségkívül nagyon töké
letlen s jelentékeny mennyisége a szinaranynak mindenesetre az iszappal megy el, 
azt azonban meg lehet kapni némely patak homokjának mosása által és a régibb 
alluviál aranytól megkülönböztethető az által, hogy feltiinőleg világosabb színű.

A munkáltatás költsége azonban nagyon csekély, 1 frt (1 s. 8 d.) naponta 
valószínűleg fedezi a munka és javítások költségét egy 12 nyilas zuzónál. A beren
dezés költsége egy ilyen zuzóműnek nem halad meg 200 frtot (16 £), ámbár 
néha a vízjog 1000 frt (80. <£)-ra van becsülve.

A concentrált pyrit elválasztva, mint mondva volt, a zúzott éreznek körül
belül 2%-át teszi és aranytartalma Abrudbánya környékén tonnánként 60—120 gr. 
(2—4 ozs.), hozzávéve a körülbelül kétszer akkora mennyiségű ezüstöt. Ha ele
gendő gazdag, hogy megérdemelje a további feldolgozás és viteldíj költségeit, 
akkor ökrös szekereken a zalathnai kincstári olvasztóba küldik, még pedig 
némelykor 30 mfd.-nyi távolságra eső bányákból is.

Zalathnán az érczkikészítés jelenleg alkalmazott módja a következő : a pyri
tet kiterítik és keverik, azután vesznek belőle próbát a kémlet számára, melynek 
alapján a tulajdonos az abban talált arany és ezüst után kap fizetést, levonva a 
kikészítési költséget, a mi átlag 45 frt, mihez még a kémlelés csekély költsége 
is járul.

Az anyagot, mely nedves és még mindig sok quarzot tartalmaza tökéletlen 
iszapolás következtében, pörkölő kemenezék tetején szárítják. Most a BoDE-féle 
szabadalmazott pörkölő kemenezéket használják. Ezek bizonyos számú és egymás 
felett álló keskeny kamarákból állanak, közöttük vékony tűzálló téglákból készült 
lapokkal, egymásba nyílnak váltakozó végeiken, úgy, hogy levegő benne előre is 
hátra is haladhat, míg végre a legfelsőben egy kürtőn át kijut. Minden emeleten 
kis ajtó van, a melyen keresztül a munkás a pyritet kavarhatja és miután egy 
emeleten négy óráig veszteglett, az erre szolgáló nyíláson a legközelebbibe kotorja 
le. Az idő úgy van beosztva, hogy a legalsó emeletbe érve, a pörkölés meglehetősen 
be van fejezve, a kénből csak egy nagyon kevés mennyiség 5—6% hagyatván
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vissza. Tüzelő anyagot nem alkalmaznak, a legutolsó kamara tartalékának hősége 
elegendő, hogy a legközelebbi adagot hevítse. Négy olyan kemenczéből álló cso
port 372 tonna pyritet pörköl meg 24 óra alatt s a költség tonnánként 1 frt.

A pörkölt pyritet mintegy 6% ólomoxyddal és a kovasav pótlása szempont
jából egy kis mennyiségű nyers érczczel keverik, azután kis olvasztó kemenczékbe 
teszik, bükkfaszenet használván tüzelő anyagul. A kemencze átmérője 39 hüvelyk, 
magassága 13 láb, három szélcsővel dolgoznak és a nyomás vagy 5 hüvelyk víz
oszlopnak felel meg. Az ólomoxyd fémállapotba menvén át, a kemencze fenekére 
szivárog le, magához vivén az aranyat és ezüstöt; lionnét 2 7 2  órai időközökben 
kibocsátják. A salak, főleg vassilicat, folyvást folyik le a felső salaknyiláson. 
Az ólommal egy csekély mennyisége a vas- és rézkénegnek is eltávozik, mit utólag 
a réz kidolgozására fordítanak; de általában csekély jelentőségű a rézkéneg jelen
léte az érczekben. Az ólmot azután az tízőszéren mint oxydot eltávolítják s a 
visszamaradott arany-ezüstöt pedig Körmöczre küldik szétválasztás végett. Zalath- 
nán van egy kis chemiai gyár, melyben a hulladékot értékesítik. Egy részét a 
sulphur-dioxydnak a pörkölő kemenczékből, fölhasználják a szokott módon kénsav 
készítésére. A vas- és rézkéneget porrá törvén, kénsavval öntik le ólommal bélelt 
gödrökben és a kifejlődött kénliydrogént a pörkölő kemenczékből elillanó sulphur - 
dioxyddal együtt egy toronyba vezetik, melybe téglatöredék van helyezve, melyre 
calciumchlorid-oldatot folyatnak. A bekövetkező vegyi hatás részleteiben bonyoló
dott, de a végeredmény a kén, calciumsulphat és sósav képződése."' A kén- és 
a calciumsulphát a fenékre esnek, eltávolíttatnak és szárítás után a ként olvasztás 
által elválasztják, a hydrochlorsavat közömbítik mészszel, hogy friss calciumclilori- 
dot kapjanak. A kénsavas vas oldatába vastörmeléket tesznek, hogy a netalán 
benne lévő réz kiváljék; azután pedig kristályítják.

A zalathnai olvasztókon kivül voltak a kincstárnak olvasztói Offenbányán 
és az Aranyos völgyben ; s Hondóiban Déva közelében, azon czélból, hogy a szál
lítás költségeit megkiméljék és így a szegényebb tartalmú kénesérczek feldolgo
zását is elősegítsék, de rossz gazdálkodás és más okok folytán megbuktak és most 
egészen elhanyagolt állapotban vannak; de kétségtelen, hogy gazdaságosabb 
kezelés és újabb metallurgikai eljárással ismét haszonnal dolgozhatnának.

Vitatkozás. Az elnök azt mondta, nagyon érdekes értekezés volt a mit hal
lottak és jóllehet a formai vitatkozás más alkalommal történik meg, mégis ha 
valakinek szándéka volna, valami kérdést intézni, az a szerzővel közöltetni fog.

L e b o u r  tanár azt mondta : távol lévén Mr. L i v e i n g  s  nem lévén itt azon 
példányok, melyekre értekezésében hivatkozik, bátor volt nehány aranypéldányt 
hozni ugyanazon bányákból. E példányokban nagyítóval tisztán látszik, hogy az *

* Ismeretes hogy SO2-PSH2-I-H2O ként és pentathionsavat ad, így 10 H2 
S4- lOSCh+nEhO^lOS-t-jn-hSJIEO-f-EhíSsOs; és hogy HaSsOß könnyen esik szét SO2 
és thSCU-re. A calcmmchlorid nagyon valószínűleg hat a pentathion-savra és ilyfor- 
mán: 2Ca,Cl2-(-2H2Ö506= 6S-4-2CaS04-l-4HCl-f 2SO2, de SO2 kiszabadulván a 2-ik 
reaetió által ismét hat az új SEh-re és így tovább. Bármi is legyen a hatás, annyi 
világos, hogy a calciumsó a vegyi folyamatban jó szolgálatot tesz.
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arany kristályokban van kiképződve; az aranyat tekintve ez az egyik legérdeke
sebb oldala a leirt vidéknek. A kristályodás tisztán látszik tökéletes köbökben, 
a mi igen szokatlan jelenség úgy Ausztráliában mint Kaliforniában vagy bármely 
más egyéb jól ismei’t aranyvidéken. Érdekes továbbá, hogy ez az arany, miként 
Mr. L i v e i n g  is mondotta, Verespatakon a calcit társaságában is fordul elő. Bri
stolon is találtak kis mennyiségben aranyat, mészkőben (Mountain Limestone). 
Nagyon kívánatos volna ilyen értekezések tartásánál, ha a szerző egyidejűleg pél
dányokat mutatna be, mert olykor a példányok magukban is mutatnának annyit, 
mint a mennyi rólok írva van. Nagy örömmel hallgatta az értekezést s hiszi, hogy 
azt majd örömest olvassák, kinyomtatva a «Transactions»-ban.

Mr. S t e p h e n s o n  köszönetét indítványoz Mr. LivEixo-nak értekezéséért, 
melynek megírására ő ösztönzé vala az előadót. Ismeretes volt előtte, hogy 
Mr. L i v e i n g  nehány hónapra volt a leírt vidékre kiküldve és hogy képes volt róla 
hiteles tudósítást adni. Ezen nyomott időkben nagyon jó tudni, hogy hol lehet 
még egy kis aranyat találni és azzal zárta be Mr. L i v e i n g  értekezését «okszerű 
és takarékos kezeléssel és modern metallurgiai eljárással kétségkívül haszonnal 
lehetne azon bányákat művelni». Szeretné a fiatalabb tagokat arra figyelmeztetni, 
hányszor történnek ilyen bányáknál czéltalan kiadások. Ha megelégednének csak 
kis haszonnal és nem költenék el egyszerre egész tőkéjüket, ily bányákat nagyon 
sokszor eredménynyel lehetne művelni; de ha az egész tőkén egyszerre túladnak, 
akkor megeshetik, hogy a kezelési összeg hiányában hasznot húzni nem lesznek 
képesek.

Elnök: nagy örömmel hallgatták mindannyian ezen figyelemre méltó érte- 
zést. Nagyon érdekes, nemcsak benső értékénél fogva, hanem azért is, mert egyik 
benső tagtársuktól származik. Bátran mondhatja, hogy Mr. L i v e i n g  még fiatal 
tagja társaságunknak, s egy időben hivatalos összeköttetésben állt társaságukkal, 
midőn a «Mechanical Ventillation Comitte» bizottság tagja volt. Volt értekezésé
ben nehány kiváló' érdekű pont. Az egyik az aranybányamunkások alacsony bére, 
a másik az olcsó vízi erő ott helyben. Ennek eredménye az, hogy ott mívelhető 
olyan aranybánya is, mely magát Angliában épen nem fizetné ki, hol a napszám 
4—5-ször oly magas, és a hol vízi erő helyben nem áll rendelkezésre. Egy másik 
pont, mi szerinte kiváló fontossággal bir, volt az értekezésben, s a miről előtte 
még tán senki sem szólott: azt hiszi nagyon érdekes volna különösen mai nap- 
ság, ha mindenki a bányaengedélyezési rendszer vázlatát is bele foglalná érte
kezésébe. Európának majdnem minden részében, ha ugyan nem az egész vilá
gon, Angolországot véve csak ki, a bányák a Koronához tartoznak; és — a 
mennyire tudja, úgy beszél, ha valaki jobban tudja, javítsa ki — első esetben 
nagyon kis összegért szokták adni az engedélyt. Azt hiszi, hogy Mr. L i v e i n g  által 
említett esetekben a díj nem volt több mint 6 s. 8 d. és hogy nem volt egyéb, 
mint egy egyszerű lekötés, hogy az engedményes a bányát művelni fogja; ha 
valaki felhagyott' az engedélyezett bánya művelésével az engedélyt elvesztette. 
Az engedélyek igen kicsiny telkekre szólották, és ennek az volt az eredménye, 
hogy átlag kis területen igen sok engedményes volt. Ha esetleg jött egv társaság 
a szükséges tőkével, hogy fejleszsze a bányáit, zavarba jött az engedményesek 
nagy száma miatt, kiktől egyenként kellett engedélyeiket összevásárolni. Másik érde
kesség az volt, hogy hallott olyanokról, kik nem tudták felfogni, hogy olyan
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bányák művelésekor, melyek a Koronához tartoznak, hogy van, hogy nem kellett 
királyi dijat fizetni. Ez így lehetett, míg az első engedélyt adták, mert alig, hogy 
kipróbálták a bányát, az engedélyt eladták valakinek egy marok pénzért vagy 
királyi taksáért («royalty rent») s így sok kézen ment át az engedély, míg annak 
jutott a kezébe, ki tényleg műveltette a bányát. 0  Spanyolországban ismer egy 
rézbányát, a hol a mostani társaság királyi taksa fejében 4 s. 2 d. fizetett tonnán
ként. Ismételve köszönetét szavaz Mr. LivEiNG-nek, s reményű, hogy a fiatalabb 
tagok sem feledkeznek meg s majd szintén küldenek be ilyen érdekes értekezése
ket, — valahányszor hasonló kiküldetésben részesülnek.

D k. Szabó József.

BEITRAG ZUR KENNTNIS» DER ERZLAGERSTÄTTEN
BOSNIENS.

( Im Aufträge des k. u. k. gemeinsamen Ministeriums in Wien verfasst von 
B r u n o  W a lte r ,  k. k. Oberbergrath. Mit einer Karte und 38 Abbildungen. 
Herausgegeben von der Landesregierung für Bosnien und Herzegovina 1887.)

Ezen 222 lapra terjedő kitűnő szakértelemmel írt bányageologiai tanul
mány az occupált tartományok bányászati viszonyainak hű képét nyújtja, megis
mertet velünk egy eddig még teljesen ismeretlen volt régi bányavidéket és számos 
értékes támpontot szolgáltat a nagyrészt parlagon heverő bányaiparnak újból való 
felélesztésére. A tudományos alapon fekvő és gyakorlati adatokkal kiegészített 
munka kiváló gyakorlati értékkel is bír végre azért, mivel hivatva van az ott elhe
lyezést kereső tőkének az irányt megjelölni, mely szerint az újból felkarolandó bá
nyászat sikeresen eszközölhető volna. Mindez indított arra, hogy e könyvet tisztelt 
olvasóinknak részletesebben bemutassuk.

Az ősrégi bányászatra vonatkozó hagyomány volt az indító ok, hogy a közös 
minisztérium mindjárt az occupatió után figyelmét ezen iparág felelevenítésére 
fordítsa.

Bosznia és Herczegovina földtani felvétele már 1879-ben vette kezdetét, és 
e munka a bécsi cs. kir. birodalmi földtani intézet tagjai által rövid idő alatt be is 
fejeztetett.

1880-ban véghez vitt terjedelmes és részben kedvező bányageologiai kuta
tások alapján, alakúit 1881-ben a «Bosnia» czímű bányatársulat, melyben a kincs
tár is részes. E bányatársulat a kincstár által megkezdett munkálatokat foly
tatta és azokat az úgynevezett boszniai érczhegységre kiterjesztette és pedig oly 
eredménynyel, hogy lefejtésre méltó feltárások is sikerűitek u. m .: Dubosticán 
chromérczekre, Cevljanovic-én mangáné rezekre és Cemernicán Fojnica közelében 
antimonérezekre. A társulat kutatásai még egyéb pontokra is kiterjedtek, így kü. 
Ionosén Srebrenica és Máj dán körül kimerítő kutatások által a boszniai érczelőfor- 
dulás megítélését illetőleg értékes tapasztalatok birtokába került. Ezen tapasztalatok 
átnézetes és egységes összeállítása a «Bosznia» bányatársulat előbbi igazgatójára
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