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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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Walter Bruno főbányatanácsosra bízatott azon meghagyással, hogy a boszniai 
érczelőfordulás körül gyűjtött bányageologiai adatokat Bosznia új táborkari 
1 : 150,000 méretű a cs. és k. katonai földrajzi intézet által 1 : 300,000 méretre 
kisebbíttetett térképre átvezesse. E térkép a hozzá való részletes magyarázó szö
veggel együtt képezi jelen megbeszélésünk tárgyát.

Szerző a boszniai érczfekvőhelyeket következő csoportokra osztja:

Üledékes érczfekvőhelyek: vízoldatokból származó csapadékok.
1. Pátvas, vascsillám és barnavaskő.
2. Kénkovandok.
Eredetileg vízoldatokból képződött rétegek, melyek később metamorphosa által 

megváltoztattak:
3. Veres- és barnavaskövek.
A varesi vaskődússág és annak ipari jelentősége.
4. Bézkovandok a Lmjakovo hegységben Máj dán mellett.
5. Mángánérczek a triasformatióból.
6. Mángánérczek Ivanjskánál a flyschben.

Törmelék-fekvőhelyek.
Mángánérczek Vranjkovoe mellett.
7. Aranymosások.

Üregkitöltések.
Valóságos telérek tömeges kőzetben.

8. Ezüstérczbányászat Srebrenicán.
9. A régi aranybányák a Vratnica planina Rosiny, és Radovina hegyeken és 

a Zlatan patak vidékén.
Valóságos telérek palás kőzetben.

10. Antimonbányászat Cemernica Fojnica mellett.

Kisméretű repedések és hasadékok kitöltése, másodlagos szakadmányok.
11. Ezüsttartalmú fakóérczek Kresevon és távolabbi környékén.
12. Higanyérczek a Zei hegységben, a Pogorelican és az Inacon.
13. Különféle ólomezüst előjövetelek.

Átváltoztatott erezek.
14. Chromérczek a serpentinekben.
A megvizsgált terület 252 Km. hosszú és 52—75 Km. széles. ENy-ról Ban- 

jalukától DK-re Srebrenicán át 21—9 hóra szerint Bosznia közepette a szerbiai 
határig húzódik. EK-i széle Banjaluka, Tesanj, Maglaj, Kladauj, Vlasenica, Lju- 
bovija, D-i széle pedig Dragornj, Podrasnica, Gorica, D.-Vakuf, Bugojono, Tarcin, 
Rogatica és Visegrad helységek által jelöltetik meg, mintegy 16,000 négyszög 
Km.-nyi területet fedvén.

Ez teljesen magába foglalja Bosznia érezterületét és pedig nevezetesen az 
úgynevezett érezhegység paláozoi és eruptiv kőzeteit, úgymint a feltört paláozoi 
palákat ezüstteléreket tartalmazó eruptivkőzetekkel Srebrenica mellett, továbbá
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a triashoz tartozó mángánérczlerakódásokat a terület közepén és a chromércz- 
kiválásokat a serpentinben ennek ENy-i határán.

E területen kívül az éreznek alig mutatkoznak nyomai és lefejtésre méltó 
mennyiségek nem fordáinak elő'.

Az érczfekvőheiyek a geológiai térképen oly módon tüntettettek ki, 
hogy azoknak elterjedése a csapás irányában lehetőleg kifejezésre jöjjön. Azon 
érczfekvőhelyeknél, melyek messzire terjednek, úgy mint a srebrenicai ezüst- 
telérek, a civljanovici mángánfekvőhelyek, a varesi vasérczelőjövetel stb. nem
csak a csapás hossza, hanem lehetőleg a vastagság is mérték szerint vezette
tett a térképre. A csekélyebb kiterjedésű érczelőfordulásokat nagyobb mértékben 
kellett feljegyezni, hogy azok a térképen egyáltalán kifejezésre juthassanak.

Magától értetődik, hogy minden érezfekvőhely azon formatióba van beve
zetve, melybe tartozik, mi által oly képet nyerünk, melyen az egyes formatiók 
fontossága és értéke az érezvezetést illetőleg, azonnal szembe tűnik.

1. Pátvaskövek, vascsillám, vörös és barnavaskövek.
Boszniában sok a vaskő, mely az ország legészaknyugatibb részében és pedig 

a banjalukai, prijedari, sanskimosti, kostajnicai; továbbá délen a fojnicai és viso- 
koi kerületekben van felhalmozva és pedig összesen 54 vaskőbányában.

A boszniai vaskövek minősége átlagban jó, és árúd- és szerszám vas az occu
patio előtt nem csak az országban kelt el, de kiviteli tárgy volt Szerbiába is. A bosz
niai kaszák még ma is igen keresett kiviteli czikket képeznek.

Mióta a brod-serajevói vasút az országot idegen vassal bőven ellátja, sőt 
elárasztja, a régi primitiv boszniai vasipar hanyatlásnak indiíl. A kevés, mívelésben 
levő vagy egyáltalán felemlítésre méltó vaskőbányák közül kiemelendők a 
következők :

A busovacai vaskőcsoport, mely Busovaca helységtől délre esik ; e vaskő 
phyllitekben fordúl elő és a mellékkőzet rétegezésével párhuzamos lerakódásokban 
mutatkozik a palákban, melyek alkalmasint már a kristályosakhoz tartoznak. 
A kupresi bamavaskőbányában palás, középminőségű barnavaskövet törnek, mely
nek folytatását a gologlavicai phyllitekben előforduló barnavaskőtelep képezi. Ily
nemű barnavaskő még Ivanovicán és a régi ostroi és smerceviai barnavaskőbá- 
nyákban fejtetik. Mindezen vaskövek Busevaca-tól délre a phyllitekben, egynemű 
színtájban rakódtak le. Dusina helység mellett a phyllitekben vascsillám fordúl 
elő ; ezen vasércz előjövetel csapása a Dusina patakkal párhuzamos irányt követ és 
1300—1400 méternyi vonalon a Dobra voda és Osoje nevű bányák által consta- 
tálva van. Helyenként a vascsillám vörösvaskőre vagy barnavaskőre változott át.

A fennt elősorolt érczelőjövetelt azon képződésekhez számítjuk, melyek víz
oldatokból lerakodtak, ide tartozik még az arany- és ezüsttartalmú kénkovand 
Bakivici és Scitovo mellett.

2. Kénkovandok.
A rakivici kénkovandbánya 5 Km.-re délre esik Fojnica városától a Gvoz- 

djanka jobb lejtőin ; az 1—2 méter vastag kénkovandpad agyagpalákban betele
pedve 21 h csapás mellett dél-nyugati 60°-nyi dtílést mutat; a selmeczi vegy- 
elemző hivatal 1883-ban 0,0015°/o arany-ezüstöt talált e kovandokban, egy másik 
elemzés pedig 100 Kg.-ban 0-8 gr. aranyat.

Ezüstbányák Scitovoban. Ezek Fojnicától a völgy jobb partján 10 Km.-re
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lefelé a Kiseljakra vezető út mellett vannak. Az ezüstércznek anyakőzete agyag- 
csillámpala, mely Fojnicától délre ezüstfehér csillámtalkpalába és fekete agyagpa
lába átmegy, ez utóbbiban fekete kovapalák is fordulnak elő, különösen Masin mel
lett, hol a scitovoi bányák egy kis terraszon a Zeljeznica patak színe fölött vagy 
30 méter magasságban vannak, a patak jobb partján a régiek műveletei vagy 
100 méter hosszú vonalon 4 hóra szerint követhetők. Valamennyi bánya valószínű
leg az ostruznicai ezüstbányához tartozott, mely Jirecek. szerint a XIV-ik század
ban miveltetett. Vöröses mágneskovand is találtatott e bányában, és ez teljesen 
hasonlít egy mágneskovandtelephez, mely Borsabánya mellett a Kolbuvölgyben 
Mármarosban látható.

3. Vörös- és barna vaskövek.
Ide tartozik a fojnicai vaskőcsoport, mely 0*8 Km. dél-nyugatra Fojnicától 

egy hatalmas agyagpalába beágyazott paläozoi mészkőpadban fordul elő. A Kriz, 
Tocilo, Kamenica és Fojnica mellett levő vasköveket nagyszerű külfejtésekben és 
bányákban mívelték, 700 m. délre a Ferencziek szerzetétől. Amészpadban ezen vas
kövek hatalmas átváltozási folyamatoknak eredményét képezik, a vaskő az agyag
pala és mészpad fekvő határában 10—20 m. vastag és 260 m. hosszú barnavaskő 
kiválásképen mutatkozik. A külszínen e vaskő likacsos, könnyű, csillámos, beljebb 
átváltozik odoros, tömeges nehéz barnavaskővé és végre kérgesen elvált vesealakú 
haematittá ; nem ritkán ankerit is mutatkozik. Oly aknák hányóin, melyek a vas
kőnek mélységben való feltárását czélozták, előfordúlnak mindazon ásványok és 
elmállási termények, melyek a Kresevoci fakóérczelőfordúlást jellemzik, ú. m. fakó- 
ércz, rézkovand, kénkovand, ankerit és kevés súlypát, végre mint elmállási termé
nyek malachit és lazurit. Itt tehát egy hatalmas metamorphosa eredménye előtt 
állunk. A fakóércztartalmú ankerit lerakodásból a paläozoi lueszekben, elmálás és 
kilúgzás folytán a rezes részek eltávolítása által igen jó minőségű ú. n. vaskalap 
képződött, mely a fojnica-vidéki vasiparnak sok éven át kitűnő nyersanyagot szol
gáltatott. Ezen elmállási öv csakis 25—30 m. mélységig terjed, hol azután a vaskö
vet az eredeti ásványok, úgymint fakóércz, ankerit stb. felváltják, melyek azon
ban az eddigi tapasztalatok szerint ép oly kevés bányászati éi’tékkel bírnak, mint 
a hasonló érczek Kresevo-nál. A paläozoi palákba berakodva még a dusinai vaskő
csoport van említve, hol Sarman és Kosuta körűi paläozoi mészpadban vörös vas
kövek fordúlnak elő ; e vaskövek szintén az ankeritnek vörösvaskővé való átváltoz
tatásából keletkeztek. Említésre méltó itt még a varesi vasérczelőjövetel és ennek 
ipari jelentősége. Vares, Bosznia régen híres'vasvárosa, a Stavnja völgyben fekszik 
27 Km. északra a boszniai vasiít Podlugovi állomásától. Az occupatióig a varesi vas 
nagy szerepet játszott és kitűnő minősége miatt nem csak az országban, de Szer
biában is igen keresett volt. E vaskő bányageologiai viszonyai röviden a következők :

A Stavnja folyó felső folyásának alapját túlnyomólag tömegesen elvált trias- 
meszek képezik, melyeknek összefüggése némely ponton öregebb kőzetek, ú. m. 
werfeni palák és paläozoi rétegek által félbeszakíttatik. A paläozoi palák főfeltörése 
Vares-nél van és ez tartalmazza a régen híres vaskőtelepet.

A paläozoi kőzetek szürke, újjnyi vastagságú, réteges agyagpalák, chlontos, 
talkos mészpalák és sárgás-szürke, rétegzett meszeli.

A trias és paläozoi kőzetek valamennyi rétegei a műliez mellé csatolt és az 
érczfekvőhelveket ábrázoló földtani térkép szerint KDK-tŐl NyÉNv-felé vonóinak
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és északkeleti 40—85 foknyi dtílést tüntetnek elő ; ugyanezen dűlésirányt a Va- 
resi vaskő is mutatja, mely a mellékkőzettel concordansan van berakódva és így 
tehát megfelel egy valóságos ércztelepnek.

A varesi vasércztelep Vares városon alul a Stavnja völgy által két szárnyra 
osztatik ; a nyugati 1100 m.-re megszakítás nélkül követhető és rajta a következő 
bányák vannak: Saskidol, Smreka és Slatina. Keleti szárnya pedig 500 m. meg
szakítással 2800 m. ismeretes és rajta csak egy pár jelentéktelen bánya van a 
drozkovai begy tetején; a vásároznék bányászatilag értékesíthető vastagsága 30—60
m. között váltakozik. A teleptömeg túlnyomólag vörösvaskőből áll és a bamavaskő 
némely helyt, a kibúvópontokon, vörösvaskővel körülvéve mutatkozik ; a vörösvaskő 
réteges, palás vaskövek, pados vörösvaskövekkel váltakoznak. A palás vörösvaskö
vek gyakran a leggazdagabbak, a pados vörösvaskövek sötétkék színt mutatnak 
és nagyobb mésztartalmúknál fogva igen keresettek.

Következő elemzés mutatja az érczek minőségét.

D r o z k o v a c i v ő r ö s v a s k ő . D r o z k o v a c i b a m a v a s k ő ,  V ö r ö s v a s k ö  S m r e k á r ó l .
a b c d e

(a é s  b  fő é r c z e k , c , d  é s  e h o z a g é r e z e k .)
Yasoxyd ... . 77-44 75*84 71-14 71-57 85-15
Mángánoxydul 2‘26 1-20 3-33 6-00 3*66
Kovasav 12-28 16-80 8-97 10-63 2-47
Agyagföld ... 1 -36 1 -76 3-00 3-26 1-18
Mészföld ... ... ... 1-01 2-61 0-44 1-63 3-42
Magnesia nyoma nyoma nyoma
Kén _ ... ... ... Ü-20 0-14 uyoma 0-25 0-06
Foszfor ... ... ... 0-16 0-12 nyoma 0-11 0-1-5
Izzitási veszteség 5-27 1-51 12-98 6-51 3-88

99-98 99-98 99-86 99-96 99-97

Bronzeni Máj dántól nyugatra a földtani térképen paláozoi palákat látunk 
megjelölve, melyek észak-nyugotra húzódnak és sok vaskövet tartalmaznak. Ide 
tartozik a barnavaskőelőfordulás Krivaja mellett, a prjedori kerületben és a 
Hut-Vujaca nevű vaskőbánya. A kresevoi vaskőcsoportba való vasérczek azon lue
szekben fordulnak elő, melyek a fakóérczeket tartalmazzák és melyek márMojsiso- 
vics és H ehbich geológusok részéről paláozoi lueszeknek mondattak ; a vasköveknek 
egy része a fakóérczíekvőlielyek ú. n. vaskalapját képezi. Ide tartozik : az Inac-liegyi 
bánya az Aguntei barnavaskőbánya és a vörösérczfekvőliely Borovica mellet'.

4. Rézkoraiul a Sinjakovo hegyen Majdan mellett.
A majdani rézkovand paláozoi palákban betelepedve Jezero helységtől 6 Km. 

nyugatra van, de nem azon széles paláozoi palavonulatban, mely Tarcintől Kljucig, 
DK-ről ENy-ra húzódik, hanem e paláknak egy aránylag kisebb feltörésében 
a Sinjakovo hegyen. E feltörés háromszögű, werfeni palák által van szegélyezve 
és több helyen quarztrachyt és diabas által átszelve. A kovandbányához közeled
vén mindinkább fekete kovapalákat találni, és az agyagpalák gráfítosokká lesznek. 
A rézkovandbányától a Pliva völgybe vezető út Tankovaé faluig werfeni homok - 
kövön és meszeli halad, melyben Posydonomya Clarai, egy turbo (recte costatus 
Haueri) és egy ceratit találtatott.
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A paläozoi kőzetek czukorszemcséjű meszekből egy színtájt képeznek, melyek 
a kresevoi meszekkel egykorúak lehetnek, miután ugyanazon érczeket tartalmaz
zák ; egy mélyebb színtáj agyagpalákból áll. Az utóbbiak feketék és szürkefeketék, 
vékonypalásak és lágyak, kovaföld felvétele által azonban padosokká és szilárdakká 
lesznek, gráfitos agyagpala berakodásokat tüntetvén föl. Ezen agyagpalaszíntáj 
az érczvívő kőzet: pátvastelepekkel, szórványosan réz- és vaskovanddal.

A Sinjakovo hegyen levő érczfekvőhely a Smrdelac hegység északi oldalán 
KNy-ra 400 m.-re húzódik és ezen hegyrészben igen nevezetes rézkovandbánya van.

Az érczfekvőhely vonulata az agyagpala-rétegekbe concordansan van be
ágyazva és eddig három hatalmas érczfekvőhely ismeretes. Eézérczekben a legdú- 
sabb ezek közül, a főérczfekvőhely, az érczvonulat fekvőhatárán; 8 meterrel feljebb 
a második igen pátvasdús fekvőhely következik; e fölött pedig ismét 18 méterrel 
magasabban egy harmadik, a feltáró pontokon vascsillámmá átváltozott ércz
fekvőhely.

A Bosnia-bányatársulat eddig csak a főfekvőhelyeken eszközölt nagyobb 
szabású feltáró munkálatokat, melyek által a sinjakovoi rézkovandbányában KNy-ra 
280 méter hosszú vonalon dűlés szerint 30—60 méter szélességgel és 2 méternyi 
vastagságban a rézércz megvilágítható.

5. Mángánérczek a triasformatióban.
A mángánérczek előfordúlása e formatióban kétféle : a) a werfeni palákban 

(alsó trias) a cevljanovicei kerületben és Zdrince mellett.
b) A vranjkovicei töredék-fekvőhelyek.
A werfeni palákban Cevljanovicén mutatkozó mángánérczek nagy kiterjedé

sűknél fogva Boszniára nézve bizonyos ipari tekintélylyel bírnak.
Mint a térképen látni, a werfeni palák Bosznia délkeleti részében nagy ki

terjedésben lépnek fel és úgy mint a többi formatiók a boszniai hegységek emel
kedési irányában DK-DNy-felé vonúlnak, több ponton mángánérczek nyomait 
tüntetvén elő. Igen nevezetes azon körülmény, hogy a bányászatilag értékesíthető 
mángánérczmennyiség csak ott találtatik, hol a werfeni pala a boszniai hegységek 
feltörési irányát elhagyja és DNy-EK-re átcsap, a mi pedig épen Cevljanovicénél 
észlelhető.

Ezen mángánérczformaitó alapja vékonypalás, pados, márgás mész, mely a 
Ljubinában fel van tárva. Agyagpalaféle kőzetek nem mutatkoznak ; csapásuk 
24—1 bora felé tart igen meredek keleti dűlés mellett.

E legmélyebb réteg fölé tömeges meszek encrinitekkel rakódnak a triasmész 
typusával; közvetlen ezen meszekre következik a mángánérczformatió, mely tarka, 
vörös, zöld, sárga homokkövekből áll, gyakran jaspisrétegek kíséretében. A tarka 
palák előjövetele jellemzi a bányászatilag értékesíthető mángánérczfekvőhelyeket. 
A tarka palák hihetőleg a werfeni színtájhoz, ugyanazon rétegcsoporthoz mint a 
triasmeszek tartoznak.

A mángánformatió tektonikájának bemutatásánál ki nem szabad felejtenünk 
a melaphyrt tufáival, mely Vares-nél és több egyéb ponton a werfeni palák szín- 
tájában a felszínre kibúvik.

6. Az Ivanjskánál aflyschben előforduló mángánérczelŐfordulással:
hely szűke miatt részletesebben nem foglalkozhatunk.
7. Az aranymosások;
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Gornj, Yakuf és Lusva mellett pedig jelentéktelenek.
8. A Srebrenicai ezüstbánya.
A srebrenicai bánya (Srebro ezüst) Bosznia legnyugatibb részében van, majd

nem a Drina mellett és így a szerb határ közelében Serajevotól lóháton két nap 
alatt ide érkezhetni; ezen utazás fele a rideg Romanja planina triasmeszekből 
álló karstféle hegy fensíkján vezet keresztül.

Ylasenica város mellett vége szakad a mészformatiónak, innen alászállunk a 
termékeny Jadarvölgybe, mely werfeni palákba van bevésve. Egy 30 Km. hosszú és 
2*5—3 m. széles kavicsolt úton, mely nagyrészt könnyű szekerekkel is járható a 
Jadar és Krizevica közötti vízválasztóig jövünk, mely a trachytot körülvevő paláozoi 
palákból áll.

A srebrenicai és zvomiki eruptivkőzetek tarka változatossága, a Gornja és 
Dolnja Tuzlai sóra való furómunkálatok meg a krekai kőszénbánya megszemlélése 
úgy a geológust mint a bányászt ezen út fáradalmaiért kellően kárpótolják.

Fontos archáologiai leletek kétségtelenné teszik, hogy Srebrenica már a ró
maiak idejében kiváló szerepet játszott, miután egy Gradina mellett talált emlék
kövén olvassuk, hogy Srebrenica már időszámításunk első századaiban egy római 
magas bányahivatalnoknak székhelye volt, melynek hatásköre egész felső Stiriáig 
terjedt.

Habár a nyugati római birodalom megsemmisítésével ezen bányászat is 
tönkre ment, nagy jelentősége mellett mégis szól az, hogy a középkorban ragusai 
kereskedők e sokáig parlagon heverő bányászatot szászországi bányászokkal való 
felélesztésre érdemesnek tartották. Iirecek szerint Srebrenica a történelemben 
először ismét 1376-ban említtetik, akkor már erős ragusai telepítvény lévén. 
A XV-ik században e gazdag bányaváros a boszniai és szerbiai fejedelmek között 
véres harczoknak tárgyát képezte és tulajdonosát folyton változtatta. A bányák a 
bjelo srebrot (fehér ezüstöt) szolgáltatták, mely 1417 óta a gradinai pénzverőben 
értékesítetek.

A késő középkorban Srebrenica a legnagyobb bánya és kereskedelmi város 
volt a Száva és Adria között és a boszniai egyházkerület innen nyerte a «Bosna 
argentina» melléknevet.

J irecek szerint a srebrenicai bányászat körülbelül 200 évi üzem után a XVI-ik 
század elején ismét tönkre ment.

Az érczeknek elszegényedése alig volt ennek oka, mert úgy a rómaiak, mint 
a szászok nem csak egy pár telért míveltek, hanem egy hatalmas telércsoport le
fejtésével foglalkoztak, mely quarzpropylitekben 6000 m. csapásirányban, 800 m. 
szélesség mellett fel van tárva. A tapasztalat mutatja, hogy ily ércztelérek gazdag
sága oly mélységbe tart, melyet a régiek akkori hiányos segédeszközeikkel koránt
sem érhettek el.

A törökök invasiója sem volt az egyedüli ok, mert ha egy parlagon heverő 
bányászat hányóin nem találni érczstufákat és az újonan megnyitott régi bányában 
vagy 2000 méter hosszaságban a bányaszerszámoknak alig lelni nyomát, akkor e 
bányák menekülésszerű elhagyásáról szó sem lehet. A régi szászországi bányászok 
akkori tökéletlen segédeszközeikkel épen a bányamívelés lehetőségének határait ér
ték el. Nem birták többé a mélység vizeit legyőzni és bányamíveleteikben a kellő 
légcserét fentartani, de még a robbanóport sem ismerték, mert seholsem látni egy
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fúrólyuknak nyomait sem ; ehhez járult még a török uralom nyomása és nem lehet 
tehát csodálkozni azon, ha ily nehéz viszonyok között a vállalkozók e bányákkal 
ismét felhagytak.

A «Bosnia» bányatársulat ezen ősrégi bányadalom újból való megnyitása 
körül fáradozott.

Srebrenica részletes bányageologiai felvétele alapján kiderül, hogy az erup- 
tivkőzet Srebrenica körül quarzpropylit tömegét képezi, melynek hossza DK-ÉNy-ra 
14 és szélessége 9 Km. DK-felé ezen quarzpropylittömeg és a szegélyező agyag- 
pala a csapásirányra derékszög alatt elvágódik, mig ENy-felé több ágra oszlik. Azt 
a benyomást nyerjük, mintha DK-felé egy dislocatio a trachyttömeget elvágta volna, 
elősegítvén az eruptivkőzet íelhatolását és feltűnő azon körülmény, hogy a főércz- 
telérek csapása, ezen dislocatio vonalával párhuzamos 3 hóra szerint.

A tracliyttömeg EK-felé kristályos palák, D és Ny-felé pedig werfeni palák és 
egy helyen meszek (trias) által határoltatik ; az eruptivkőzet tehát legalább trias- 
korúnak látszik. Dr. Tietze és Dr. H erbich urak szerint a srebreniciai propylitek 
harmadkoníak és nagyon hasonlítanak a magyar és erdélyországi zöldkőtrachy- 
tokhoz. A trachyt meredek hegyoldalai éles és keskeny hegygerinczei és mélyen 
bevésett völgyei Srebrenica környékén igen festői tájképet nyújtanak. A kőzet 
kristályos földpát-alapanyagból áll, melyben quarzszemek, szarúfényle és vörös
barna vagy zöld csillám, továbbá apatitoszlopocskák és vascsillámkristályok mu
tatkoznak.

A kőzet vegyi összetétele a következő :
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Kovasav .... ... _ 65-42'
Agyagföld ... _ 17-70
Vaséleg ... ... ... 5-50
Mész 3-38
Magnesia ___ ... ... 1-76
Izzitásivesztezég ... t-07
Alkatiak ... ... ... 5-17

100%
E kőzetek nagy részében kénkovandok vannak behintve.
Az ércztartalmú trachyt (quarzpropylit, zöldkő) szürke és kékes zöld, részben 

piszkos vagy vörösbarnás földpátanyagot képez.
A válfajok legtöbbje savakkal pezseg, és az eleinte tömeges trachytban 

elmállás következtében a golyós és pados elválás is jut érvényre.
A hatalmas Ivállaytelér vidékén Srebreniczán alul a Kreseviczában mint 

pados, a felszínnel párhuzamosan rétegzett kőzet tűnik elő, és a palákkal való érü
lésen oszlopszerű elválást is látni. A fekete érczmentes trachytokat szálban állóan 
ritkán találni, alapanyaguk felsites, és e kőzet a Gutinhegven Kapnikbánya fölött, 
Szatmár megyében előforduló trachytra emlékeztet.

A trachytfeltörés nyugati és északnyugati szélét a Srebrenicza mellett hatal
mas tracliyttufák szegélyezik.

A «palák», quarzit- és valóságos csillámpalák, öregebb sötét és még meg 
nem határozott korú paláozoi agyagpalák. A quarzitpalák tökéletesen azonosak a 
magyar, erdélyországi és a bukovinai Kárpátokban előforduló quarzitpalákkal és
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mint ezek rézkovandtelepeket tartalmaznak. A trachvtból az ércztelérek a csillám 
és agyagpalába behatolnak.

Míg a palákban az elmállás csekély, a- trachytterület nagy részében ezen 
elmállási folyamat igen élénk és elősegíttetik a trachytban behintett vaskovand, 
és az eruptivkőzetet átszelő ércztelérek által. Ennek következménye a vasoxydnak 
(oker) nagy mennyiségben való lerakodása, mi által a hegyi patakok vörösre fes
tetnek és barnavaskó'dús tufahalmok képződnek. Ily módon keletkezett vas- és 
aczélvizeket az ottani török nővilág a . legprimitívebb módon fürdő gyanánt fel
használja.

A felszínen észlelhető bányahorpadások és kutató míveletek, úgymint a régi 
tárnák bányamérnöki pontossággal egy 1 : 2500 méretű bányatérképbe berajzoltat
tak és erről 1 : 150,000 méretű és az érczteléreket ábrázoló térképre redu
kálva átvitették.

E térképen láthatni, hogy az ércztelérek csakis a tracbyttömeg közepén 
mutatkoznak és így könnyen megmagyarázható az, hogy a régi bányászat főszék
helye itt volt.

Az eddigi tapasztalatok szerint a következő ércztelérek különböztethe
tők meg :

Kizárólag quarz propy lit ban 21 telér a kvarai hegységben; quarzpropylit- és 
palában hét telér Dizlicze; három telér Yitlovicze mellett és hat telér Crvena 
rjekában; kristályos paláozoi palákban hat telér Sasé mellett; tehát összesen 
4-3 telér.

Az ércztelérek két csapásirányban szelik a trachyttömeget; a telérek legtöbbje 
2 és 4 hóra között, DNy—EK-felé, széles telércsoportot képeznek, melyben a leg
több párhuzamosan vonul; mácok harántszakadások szerepét játszva, tekervé- 
nyes csapásiránynyal a széles telércsoporton keresztül húzódnak, és menetükben a 
párhuzamos telérekkel helyenként egyesülnek. Csak két haránttelér tér el e főirány
tól 24—12 hóra csapással E—D-felé;ezek a hatalmas Szlávy és a legkeletibb, a 
dizliczei telér.

Egy harmadik csapásirány csakis a telérvonulat északi végén és kizárólag 
a palák szélén észleltetett a Sasé völgyben. Ezen telérek 21—22 hóra szerint, a 
boszniai hegyformatióval párhuzamos irányt követnek és a fotelérvonulatnak 
EK-felé határt szabnak.

A telérek dőlése túlnyomóan meredek 80—90 fok alatt; úgy csapás, mint 
dőlés szerint gyakran érintkeznek és ily pontokon a régiek, amint ez bebizonyítható, 
igen gazdag érczeket fejtettek.

A hatalmas Kállavtelér a főtelérvonulatnak úgyszólván tengelyét képezi, azt 
egy északnyugati és délnyugati részre osztván.

Ez utóbbi ama quarztelérvonulat, amely újabb időben legkimerítőbben vizs
gáltatott meg, és pedig 5000 méter csapásirányban 5—800 méter szélességben.

A Crvena rjeka eredetétől 000 méterre, délnyugaton a hatalmas «Rücker- 
telérrel» kezdődik és kétséget nem szenved, hogy e vonulat még tovább délnyu
gatra az Olovinska planina (ólomhegység) hegységig folytatódik.

A Crvena rjekától a kvarai telérvonulat három hóra szerint a vízválasztót 
quarzitpalában szeli át, mely pala északi határától kezdve az agyagpala nyugati 
határáig a Saska rjekában a telérek' mint zárt csoport 2000 méterre a mali kvarai
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és krivi brieg trachytnyergen, úgy mint a lisai propylithegységen 3000 méterre 
követhetők.

Ezen a részen a telérvonulat két foteléi', a Kállay- és Andriantelérek által 
szegélyeztetik; az utóbbin túl délkeletfelé nevezetes telér nem ismeretes.

E két főtelér több haránttelérszakadás által van gyakran egybekötve; ezek 
közt a legnevezetesebb a «Würtemberg-herczeg-telér». A két főtelér egész hosszá
ban, tekervényes csapásiránynyal vonul és délnyugaton az Andriantelérrel, észak
keletfelé pedig a Kállaytelérrel egyesül. A telérvonulat szélessége ez által két részre 
osztatik; az északnyugati részen négy ily haránttelérszakadás ismeretes.

A «Würtemberg-herczeg-» és az «Andrian-telér» között csak két, kevés neve
zetességgel biró haránttelér van.

EK-felé e hatalmas telérvonulat ugyanazon csapásiránynyal a trachyttól 
átmegy az agyagpalába, de csak kis távolságra, miután 21—22 hóra szerinti csa
pással a palákban előforduló telérek által elvágódik ; ezek közül a legfontosabb az 
«Albert Rothschild-telér». Ezen főharántteléren is mutatkoznak telérszakadások, 
melyek a főtelérrel gyakran egyesülnek.

Valamennyi telér a Saska rjekában északkeleten végződik.
A kvarai főtelérvonulatot félbeszakító telérek csapása 21 és 22 hóra szerint 

észleltetett és pedig párhuzamos vonalban azon tengelyiránynyal, melyben a bosz
niai réteges kőzetek redőzése megfigyelhető.

Ezen telérhasadékok tehát valószinüleg törési vonalakat képeznek, melyek az 
agyag és quarzitpalák redőzése folytán jöttek létre és kitöltésök a közel levőtrachyt 
hasadásaiban feltóduló ásványsolutiókra vezethető vissza.

A főtelérek megtartják a párhuzamos csapásirányt 4000 méternyi vonalon.
A Kállavtelér tölteléke a bányákon talált darabok szerint szilárd, szürke 

quarz, mely legyezőalakú markasit által át van szőve ujjnyi vastagságú ólom- és 
horganyfénvletöredékkel; mint fiatalabb ásványok barna- és mángánpát mutat
koznak.

A maradványok elemzése azt eredményezte, hogy a Kállaytelér ólomfénylés 
ezüsttartalomra nézve a sebreniczai bányadalom érczei között a dúsabb. 100% 
ólomérczben van 25% ezüst.

A Kállaytelér harántszakadásaiban a töltelék egy meglehetős szilárd hala- 
vány propylit, mely keresztül-kasúl érczes erekkel át van szőve, ezek liorganyfényle, 
vaskovand, ólomfénvle és barnapátból állanak.

Becslés szerint a meddő telérkőzet eltávolítása után 40% nyers érez maradna, 
ez pedig 10% darabérczet és 90% zuzóanyagot szolgáltatna.

Legdúsabbak ezüstben az «Andrian»-telér érczei; a régi evésekben talált 
ólomfényle-maradványok 1*2% ezüstöt 69% ólom mellett adtak.

A «Würtemberg herczeg»-telér a trachytban 2600 méterre követhető, a 
telértöltelék túlnvomólag elmállott propylit, mely ólomfényle által hálózatszerűén 
át van szőve ; a telér középső szakadásában a töltelék inkább horganvos, tömör, 
barna liorganyfényle, párhuzamos, vékonyréteges és durvaleveles ólomfényiével 
váltakozik; egy kis hasadásban a horganyfényién narancssárga kéncadmium (gree- 
nockit) is találtatott. A «Szlávy»-telér déli szárnyán mutatkozó hányókon ólmos 
zuzóanyagot nagy mennyiségben találni; gyakran borsónagyságú ólomfényleszemek 
egy igen kemény, szürkefehér quarzba vannak behintve. Az ólomfényiét tartalmazó
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quarztelérdarabokat azonnal meg lehet ismerni, miután azokat arzén- és antimon- 
sók zöldes sárgára festik.

A tiszta quarzban előforduló ólomfényién kiviil még a bournonit vagy fakó- 
ércz nyomai, és mint másodlagos képződés feliér ólomércz t aláitatott.

Az érczvezetés, úgy mint quarz és ólomfényle, igen hasonlít a «Kállay»-telér 
érczvezetéséhez, de feltűnő az, hogy a többi ásvány, u. m. horganyfényle, markasit, 
vaspát és barnapát a «Szlávy»-telérben nem fordul elő.

A régi horpadások szerint az «Albert Rothschild »-telér 600 méterre húzódik, 
a hányókon talált érczek dúsak ólomfényiében és antimontartalmúak, míg a hor
ganyfényle visszalép.

A «Rücker»-telér eddig 300 méterre ismeretes ; a meddő telértöltelék 0’3 m. 
vastag kékes-fekete egész hófehér agyag, mely valószinüleg nem egyéb mint a 
hasadásba került elmállott (kaolinizált) mellékkőzet. A leggyakoribb telérkőzet egy 
fehér és sárga quarz ; barnapát és barnavaskő csak a tárnaszájak előtt találtatott, 
igen dús ólomfényledarabok pedig a hányókon. Markasit nem ritka, de a horgany- 
fényié háttérbe szorul, míg bournonit vagy fakóércz ott észleltetik, hol a telér a 
palát átszeli.

Igen érdekesek a régiek bánvamívelésére vonatkozó adatok. Ezekből kitűnik, 
hogy a régiek mívelése kizárólag vésett munka által eszközöltetett, a tárnák alak
jából azonban nehezen konstatálható az, hogy a bányákat római vagy a középkor
ban mívelték-e.

A rómaiak, ha csak lehetett előszeretettel az érczelőfordulás kibukkanásain 
kezdettek fejteni és innen hatoltak a mélységbe, azért is a legtöbb felső mívelet, 
mint az a Krivihegyen levő u. n. vörös tárnában bebizonyíttatott,:;: római korú. Az 
eddigi tapasztalatok szerint a szebreniczai ezüstbánya mívelését illetőleg követ
kező időszakok különböztethetők meg:

Az első időszakban aknamívelés által a telérek kibúvó pontjaitól dűlés sze
rint vagy 20 méterre lehatoltak és a teléreket az aknától csekély távolságban körben 
lefejtették. Ez a római időszak.

A második időszakban kis szelvényű tárnákkal a teléreket közvetlen, vagy 
a mellékkőzeten keresztül vésett míveléssel megütötték. A régiekre nézve ezen mí- 
velés czélszerűnek bizonyult, miután kizárólag válérczet szállítottak, a zuzanyt 
mint tölteményt a bányába vissza hagyván; a víz kevesbbé bánthatta őket, mivel a 
tárnák a völgy talpja fölött lettek hajtva, léghiánv már előbb okozhatott bajt. Ezen 
mívelési mód a római idő vége felé esik.

A harmadik időszakban az aknaszerű mívelés a felszínről igen ritka, úgy a 
mélység megnyitása, mint a vizek levezetése és a kellő légcsere előállítása a mel
lékkőzetben tárnák által történik. Ezen mód a jelenkori tárnamívelésliez közel áll.

A tárnák szelvényei igen változók, gyakran oly sztíkek és alacsonyak, hogy a 
közlekedés igen bajos (1 méter magas, 0'6 méter széles), a főtárnák azonban igen 
magasak és szélesek ; a «Kállay»-teléren, ( l-2 méter széles, 2 méter magas) néha 
kerekded szelvényt is találni. Valamennyi akna szelvénye 2/i méter, mindig követik 
a dőlésirányt és függélyes aknák ismeretlenek; a legnagyobb aknamélység alig 
haladja túl a 43 métert. *

* Egy rézdenárt találtak benne II. Constantinus császár idejéből 337—361.
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A tracliytban kivájt evések egészben állanak, itt csak a fejtési pontokon 
találni fenyőfagárdolást, még oly vidékeken is, hol jelenleg kizárólag bükk és 
cserfa nő ; a bányászat felhagyása óta állabváltozás állott tehát be.

A bányahányók kicsinyek a bányászat kiterjedéséhez képest; részben elemi 
események következtében elmosódtak, de kicsinységük inkább onnét ered, hogy a 
régiek kevés hulladékot szállítottak ki.

Az evések és fötepászták nagy része zuzanvnyal van betöltve, mi arra utal, 
hogy a régiek csakis a tömött darabos érczet fejtették; az érez előkészítését még 
nem ismerték, mert sehol sem akadni zúzó vagy mosó művek nyomaira.

Az érez csakis kézi választásnak lett alávetve és lehetséges, hogy a régiek 
az érczet felaprítás és rostálás segítségével az olvasztásra előkészítették.

Az érczek kohósítása, a mint azt a számos salakhányó mutatja, igen élénken 
folyt; a legtöbb salakhányót a fővölgyek mentén látni, különösen a Saska rjeka és 
Zalaski patak egyesülésénél, hol jelenleg Gradina nevű falu áll, és hol a rómaiak ide
jében és a középkorban a főezüstkolió állott, végre még a Kresevicza völgyben, hol 
ma Srebrenicza község van. Gradina mellett a régi kohógyarmat széles utczájá- 
nak nyomait látni; a közeli 30 méter «Burgberg»-en levő vár dominált a bányász- 
gj-armat fölött, ide menekült háború idejében vagy rablók megtámadása alkalmá
val Gradina lakossága és rendesen sikerrel védte tűzhelyét, mert ép oly jó katonák 
mint bányászok voltak. Valamennyi termelt ezüst, úgy látszik, aranytartalmú volt.

A salakok és marák Patera által megejtett elemzése azon következtetésre 
jogosít, hogy a régiek kétféle érczelőjövetelt értékesítettek, t. i. egy ezüsttartalmú 
ólomfényiét és egy fakóérezhez hasonló ásványt, a mint ez utólag bányászatilag is 
bebizonyít! at ott.

Hogy a srebreniczai kohókban aranyat is nyertek, nem bizonyítható be, 
miután azonban az ezüst aranytartalmú, ez kizárva nincsen. Állítólag a gradinai 
pénzverőben aranyat is vertek és még most is megjelennek ott minden évben szer- 
bek, hogy a hagyomány szerint a pénzverő pinezéjében elrejtett aranyokkal telt 
ládákat keressék.

Lapozgassunk végre kissé a bányatan történelmében, megtudandó, hogy a 
«Bosnia» bányatársulat által a srebreniczai bányászat körül tett kutatások ered
ménye miként egyeztethető össze a srebreniczai bányászat másodízben való felha
gyásával a XVI. század kezdetén Jirecek szerint.

A robbanó por 1330-ban már fel volt ugyan találva, de csak 1613-ban alkal
mazzák a freibergi bányákban.

A vízemelést Schwazon még 1535—1545 évben 600 vízhordó szolga végzi.
A czillék behozataláig (1556) a bányákból való szállítás zsákok vagy liurczoló- 

teknők segítségével történik.
A varázsvessző a XVI. század elején még mindig nagyobb tekintélynek 

örvend, mint az 1200-ban feltalált, és 1300-ban javított delejtű, mely még 
1673-ban amazzal egyenrangú volt.

Az érczelőkészítés még 1500-ban egész Németországban mozsarak és szi
ták által történik; az első zúzóművet Altenbergen állítják fel 1507 és ily állapotban 
marad 1690-ig.

A fémkohászat akkor a beváltás kedvezőtlen tarifája miatt és a nagy fém- 
vesztesség mellett igen hiányos volt.
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Az érczvegyítés haszna 1550-ben még nem volt ism eretes; ugyan ezen évben 
egy olvadási Campagne 5— 7 óráig tart, és 1551-ben Kuttenbergen 33% ezüstvesz- 
tességgel olvasztanak.

1552-ben háromlatos ezüstérczek Bleistadtban nem váltatnak be; ebből azt 
Útjuk, hogy a srebreniczai bányászat másodízben oly időszakban hagyatott fel, 
melyben a bányatan igen alacsony fokon állott, tehát a XVI. század elején.

A bányászat és kohászat ezen álláspontja m ellett szászországi bányászok a 
srebreniczai bányákat a XVI. század kezdetén a völgyek talpjain alul vették míve- 
lésbe ; a kezdetleges segédeszközök m ellett a vizek legyőzése nem sokára lehetet
lenné vált, szintúgy a kellő légcserének fenntartása.

A főtelérek, a meddig könnyen hozzáférhetők, le vannak fejtve és a völgyek 
talpja alatt, vagy a hegység belsejében levő érczközök csakis hosszabb altárnák 
által nyithatók meg.

Ehhez a szászoknak úgy a segédeszközök m in ta  pénz h iányzott,m ivel elmu
lasztották a bányászat fénykorában ezen altárnamíveleteket m egkezdeni; és ehhez 
járulván m ég a törökök invasiója, nem csodálkozhatunk azon, hogy a bányák újból 
felhagyattak.

A srebreniczai ezüstbányászat értékét illetőleg szerző az elősoroltak alapján 
következőleg fejti ki n é ze te it:

Srebreniczán ezüsttartalmú, a csapás szerint nagy kiterjedésű ólom fényletelé- 
rekkel van dolgunk, melyek nagy kiterjedésüknél fogva bátran állíthatók Európa 
nagy érczbánvászatai mellé ; de láttuk azt, hogy a régiek hiányos segédeszközeikkel 
e teléreket csekély m élységig lefejtették.

Nincs bányászat a föld kerekségén, a melynél be volna bizonyítható, hogy 
valóságos telérek ily nagy kiterjedés m ellett csekély mélységben már kiékelődnének, 
sőt ellenkezőleg, ezek inkább 590 méter és ennél nagyobb m élységben, a mi 
Srebreniczán még korán sincs elérve, érczben dúsabbak.

A régiek Srebreniczán a csapás irányában számos telért lefejtettek, ezeknek 
mélységébe azonban nem igen birtak jutni, miután a telérek nagy része a Kvarai 
hegység nyergén, a hegység belseje felé ellenlejtősen meredeken dűlve kibúvik.

A bányászati tudomány szerint tehát feltehető, hogy Srebreniczán egy nagy 
érczmelység még érintetlen, m ely nézetet több kiváló szakember vall.

Bányamérnöki felmérés szerint egy mélyebb altárna szája Gradj na hegység 
mellé esnék, 2300 méter hosszú lenne, és m egüti a «Kállay-», «Andrien-», «Kva- 
rac» és főharánttelért, 326 méter m élységet behozván.

P atera elemzései szerint a srebreniczai érczek ólom- és ezüsttartalma a 
következő:

Fémtartalom 100 kg. érczben vagy marában

9. A régi aranybányák a Vratnica planinán, a Rosinj és lladovina hegyen 
és a Zlatan patak mellett.

Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888.

ólom ezüst
Kállay-telér . . .  . . .  53 0-133
Andrian-telér . . .  . . .  65 0-138
Kvarai-telérek... . . .  . . .  58*50 0-106
Vegyes-telérek . . .  . . .  62-4 0-137
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E terület földtani alapját eruptiv kőzetek u. m. quarztrackytok, paláozoi 
agyagpalák és meszek képezik.

A térképen látni, hogy az eruptiv kőzet mint hatalmas tömeg a Bjela Gromi- 
lannál a paláozoi meszeket és agyagpalákat áttöri. Az eruptív terület Máj dántól Stra- 
áiczáig 65 km. hosszúságban követhető és Gornji-Vakuftól EK-re 10 km. széles.

Quarztrachyton kívül Majdan vidékén diabas, Jajcze fölött propylit, Kalino- 
nál syenit, és Sagodiéi mellett gránit fordul elő.

A Yratnica planinán előforduló eruptiv kőzet világossárga, vagy szürke, rit
kán sötétzöld felsites alapanyaggal, melyben sanidinkristályok, gyakrabban quarzsze- 
mek vannak és melyben behintve vaskovandkristályok mutatkoznak. Némely helyen 
az alapanyag zöld és e kőzet a srebreniczai quarzpropylitekre emlékeztet (u. m. a 
Rosinjhegy régi horpáin.)

Ott, hol a régi bányák a quarztrachytban vannak, úgymint az Uloznican és a 
Crvena zenylan, a kőzet nagyon elmállott és az alapanyag némelykor teljesen kaoli- 
nizált. A földpátok egészen világos sárga földdé máinak. A kőzet nagy szilárdsága 
eltűnt és színezete igen változatos, majd zöldes, barna, kékessárga és fehér.

A paláozoi palák részben régi fekete, gráfitos agyagpalákból állanak, részint 
fiatalabb világosabb, zöldessárga válfajokból és ritkábban homokkőpalák mutatkoz
nak. A boszniai hegység főirányát két széles nyelv alakjában DK—ENy-ra követ
vén, eruptív kőzetek rajtok gyakran áttörnek.

Az agyagpalákban levő régi bányák a Rosinj mellett és a Radovina hegyen, 
és pedig oly helyen vannak, hol az agyagpalát számos kis trachytfeltörés szövi át 
és az eruptiv kőzetet vékony lepel alakjában beburkolja.

A térképen kijelölt mész typusos paláozoi jelleggel bir; világos szürke, több
nyire tömegesen elválva, gyakran padozva van. Nem ritkán fehér czukorszövetű és 
márványszerű.

Ezen régi aranybányák nyomait 1000—2000 méter tengerszín feletti magas
ságban találni és szóhagyomány szerint a bányák ezelőtt vagy 400 évvel míveltet- 
tek; ragusai lakosok azonban, kik évente ide jönnek aranyat mosni, azt állítják, 
hogy e bányák a rómaiak idejéből valók. Ezen állítás mellett szólna azon körül
mény, hogy a rómaiak rabjaikkal nagy munkákat teljesíthettek.

Igen valószínű, hogy a boszniai aranybányászat is két mívelési korszakra 
osztható.

Az első korszak a nyugatrómai birodalom tönkre tételéig tart, a második 
korszak a XIV. és XVI. századok közé esik; tény az, hogy az ulozniczai hányókon 
200 éves gyökeréből kiforgatott és részben már elkorhadt fákat találni, jeléül annak, 
hogy az utolsó évszázadokban ezen régi bányák megnyitásához nem nyúltak.

A térképen megjelölt régi bányákat megfigyelve, azonnal szembe tűnik, hogy 
ezen maradványok a tiszta quarztrachytban az Ulozniczán és Crvena zenvlanál, 
úgy mint az agyagpalában a Rosinjon és Radovina hegyen egyféle irány szerint 
Ny—K-re párhuzamosan vonulnak. Ez nagy fontossággal bir, mivel ebből követ
keztethetjük azt, hogy az aranybányák oly teléreken voltak, melyek egyenlő irány
ban a quarztrachytot átszelik és egész telércsoportokat alkotnak.

10. A cemerniczai antimonbányászat Fojnicza mellett.
E bányászat szintén a középkori történelmi nagy bányavállalatok sorába tar

tozik, a mint ezt a «Bosnia» bányatársulat kiderítette. Három nagy kiterjedésű
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telércsoportot képez, mely a Poroj-völgyből egy magas hegységbe bevágva 350 
hosszú csapási vonalon 12° lapos dűlés szerint a régiek által lefejtetett.

Azon körülmény, hogy az okmányok Fojnicza vidékein mindig ezüst
bányákról szólanak és antimonbányákat sehol sem említenek, arra enged következ
tetni, hogy a régiek a cemerniczai bányákban ezüstérczeket termeltek. Szól e mel
lett a «Bosnia» bányatársulat kutatásainak eredménye is, mert a három telér 
tölteléke egyedül az antimonit kivételével teljesen le van fejtve; ez utóbbit a bánya 
valamennyi szintáján gyakran 1 méter vastagságban visszamaradt és ez természe
tes is, ha meggondoljuk, hogy az antimon a középkorban majdnem értéktelen volt»

A cemerniczai bányák a kristályos palákhoz tartozó palacsoportban van
nak, mely a Porojvölgyben főleg sötét agyagpalákból áll; azonban valóságos csil
lámpalák is találtatnak, melyekben fehér csillámlemezek teljesen kiképződvék, 
quarzrétegekkel váltakozva,

Cemernicza közvetlen környékén eruptiv kőzetek szálban nincsenek ugyan, 
de a Fojnicza folyó medrében tömegesen találni quarztrachytliömpölyöket, melyek 
a mellékvölgyekből származnak ; de 8 km. DK-re Fojniczától Gvozdjane mellett 
a quarztrachyt szálban álló sziklában megfigyelhető.

Cemerniczától északnak a palák fölé meszek rakodnak, melyekben fakóércze- 
ket találni.

A telérásvány főtömege füstszürke lágy, ritkán fehéres quarz, némelykor con- 
glomeratszerű, 0‘2—1 méter vastag és az érczvezetéssel rétegeket képez a telérben. 
A telérek typusa tehát főleg quarzos, finoman behintve mint telérásvány kénko- 
vand és horganyfénvle is mutatkozik.

E bányák gyakorlati értékét tekintve szerző oda nyilatkozik, hogy az érin
tetlen telérrészek felnyitása által egy jövedelmező antimonezüstbányászat sikeres 
fejlődéséhez a kellő feltételek meg vannak, a mennyiben a helybeli tényezők, úgy 
mint vizi erő, bükkfaerdők és olcsó kézi munka teljes mértékben rendelkezésre 
állanak.

11. Ezüsttartalmu fakdérczek Kresevo mellett és annak környékén.
A kresevoi érczterület a paláozoi kőzetvonulat D—K-i végén agyagpalák és 

dolomitokban van.
H ebbich bányatanácsos a fakóérczelőfordulást következően jellemzi:
Dolomit és dolomitos mész a fakóérczek anyakőzete, melyben mint szabály

talan kitöltési anyag tömzs alakjában súlypát, quarz és ankerit fordulnak elő.
A fakóércz mint könnyen elmálló ásvány a szénatartalmú vizeknek bő alkal

mat nyújt a körülötte levő dolomit meg súlypát zöldre vagy kékre való festésére, 
a dolomit is részes ezen elmállásban másodlagos ásványok u. m. mészpát és kese- 
rüpát képződését előidézvén. H ebbich Mali vagan, sötét antimonfakóérczeket és 
világos arzénfakóérczeket talált.

P atera ezen érczek fölött így nyilatkozik :
Ezen érczek a quarz, súlypát, mészpát és egy ankeritszerű ásvány, részint 

tömör, részben kristályos vegyülékét képezik, melyben a fakóércz tömör részekben 
be van nőve, vagy a tömör kőzetanyagban finoman elosztva.

12. Higany ez ü st érczek a Zee hegységen a Pogorelica és az Inac mellett.
A czinnober finoman behintve pados szilárd meszekben fordul elő igen vál

tozó mennyiségben.
( 185) 1 6 *
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Az eddigi kutatások szerint ki van derítve, miszerint a Zec hegységen paláo- 
zoi lueszekben valamely messzire terjedő szinten czinnoberérczek bányászati lefej
tésre érdemes mennyiségben előfordulnak.

A Pogorelica és az Inac melletti kutatások kedvező eredményt nem szolgál
tattak, mivel az érczelőfordulás igen szabálytalan és szakadozott.

13. A «Különféle ólomezüstérczelőjövetel» czimtí szakaszban a középkorban 
virágzó olovoi ólombányák érdekesek; dr. Tietze szerint az itt nyert ólomfénvlék 
a flyschhez tartozó meszekben fordultak elő, és Jikecek történelmi adatai nyomán 
az olovoi bányákban nyert «plumbum dulie» igen jó hírnévnek örvendett.

14. Chromérczek a serpentinekben.
A boszniai chromérczek kizárólag serpentinekben fordulnak elő, ezek pedig a 

következő rétegsorozat tagját képezik :
A paláozoi kőzetekre a trias meredek rétegállással települ és meszekből 

meg werfeni palákból áll. Ez utóbbiak vörös, zöldes fehér, és barna homokkövek, 
melyek melaphyr által keresztül vannak törve és gyakran ennek tufái által kisérve.

A werfeni palákat concordans településben a bójái hatalmas triasmész fedi, 
ezen pedig függélyes állásban a flyschliomokkŐ nyugszik sphaerosiderittel; e fölé 
gabbro jön és ezután Serpentin. A legtöbb chromércz a Serpentin vonulat nyergele- 
sén Varestól északra ismeretes; körülbelül 1 14 Q  km.-nyi területen a dubostici és 
tribija völgyekben.

A «Bosnia» bányatársulat itt számos ponton feltárta a chromérczeket és 
pedig majd mindenütt lefejtésre érdemes mennyiségben.

Ezek értékét a következő elemzések mutatják :

a d u b o s t ic a  v ö lg y b e n a g y a g 
fö ld

v a s-
o x y d u l

c h r o m -
o x y d

ta lk íö ld m é sz k o v a sa v e le m z ő

Medikolbánya 5-30 27-55 59-20 4-40 nyoma 3 P a t e r a

Rakovai bánya 
a P r ib ija  v ö lg y b e n

11.8 26-3 57-20 2-2 « 1 «

Brezica kutatás 16-2 22-7 48-5 4-8 2-4 4 «
Pribija kutatás 8-3 30-2 51-2 1-12 1-5 7-2 «

A boszniai országos kormánynak csak őszinte köszönetét mondhatunk e sok 
tanulságost és érdekest tartalmazó könyvért és őszintén kívánjuk, hogy e kincsek
ben gazdag földnek kiaknázására a vállalkozók és munkaadók figyelme minél szé
lesebb körben irányoztassék. Gezell Sándor.
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