
8. A körmöczi érczbányaterület bányageologiai fölvétele.

GESELL SÁNDOR-tÓl.

Történelmi adatok.* A körmöczi bányászat kezdete ős időkre vezet
hető vissza és erre vonatkozólag több rege és hagyomány maradt ránk. 
Ezek egyike szerint a vadászat alkalmával, a patak mentében lőtt császár- 
madár gyomrában talált aranyszemek lennének az első bányák megnyitá
sának indító okai, e vidéknek a még ma is használt «Volle Henne» elneve
zést adván. A hagyomány szerint a bányászat, bevándorolt németek által, a 
VIII. században vette volna kezdetét, vagy legalább ezek által kibővíttetett, 
amennyiben egy adoma szerint e bányák föltárása még a quadok és vendek 
ittlétére vezethető vissza.

Körmöcz városának neve a Pleisse mellett fekvő szász Krimniz 
helységről származtatható le; ebből és a bányaszerszámoknak máig fen- 
maradt német elnevezéséből azt lehet következtetni, hogy a körmöczvidéki 
bányászatot németek alapították, kiknek utódai még a mai napig is élnek 
e vidéken.

Hanseman’s, ((Altertliümer des Harces» (1827) és Curtius, «Geschiehte 
Goslar'si> (1843) szerint, 1004-és 1008-ban a Harczon levő Ramelsbergi 
bányák a nagy drágaság és rettenetes járványok következtében annyira 
hanyatlásnak indúltak, hogy 10 évre beszüntették őket, minek folytán a 
bányászok legnagyobb része kénytelen volt kivándorolni.

Miután pedig a körmöczi aranybányászat épen ez időben nagyobb 
lendületet vett, mi kitűnik abból, hogy 1 100-ban, K álmán alatt, Körmöcz 
szabad királyi várossá lett, és egy másik 1111-iki okirat pedig a körmöczi 
bányászat jelentőségéről tanúskodik, valószínű, hogy a bevándorolt s itt 
megtelepedett szászok a bányászatot jelentékeny módon felvirágoztatták.

Megerősíti ezt még a keresztes háborúk története is (1147); mely 
szerint a saskői várnagy, egy harczvidéki lovag honfitársai közt — kik

* E. W indakovics erre vonatkozó közlései nyomán. Jahrbueh d. k. k. geolo- 
gischen Reichsanstalt 16-ik kötet.



158 GESELL SÁNDOR.

Kálmán alatt bevándoroltak — megtelepedett, miről manapság a körmöczi 
völgygyei szemben a Garam bal partján levő saskői várrom tanúskodik.

A felsőmagyarországi bányászat fölvirágzása csakhamar fölébreszté a 
zsidók kapzsiságát, kik annyira bírták vinni, hogy II. A ndrás őket 1230-ban 
nyilvános hivatalokkal fölruházta, mi által a bányászat egyáltalán, de külö
nösen Körmöczbányán nagyon elnyomatott.

Ehhez járúlt még a mongoloknak betörése Batu alatt 1241-ben, kik 
a felsőmagyarországi bányavárosokat Körmöcz kivételével teljesen elpusz
tították.

Körmöczváros megmentését csak a várbeli páváknak köszöni, melyek 
az éjjel megérkező mongolokat a várbeli őrségnek elárúlták; a körmöczi 
krónika szerint a város polgárai elűzték a mongolokat és ezen esemény 
emlékére a pávákat hálából sok ideig tartották.

A tatárok visszavonulása után IV. Béla alatt 1242-ben ismét német 
bányászok (szászok) hívattak be, miáltal a bányászat újból lábra kapott. 
1328-ban a bányászatot megint virágozni látjuk, úgy hogy I. R óbert Károly 
vagy «Robertus Garoli Martelis Filius» Körmöcz városának többféle szaba
dalmat adományozott.

Többek közt a város körüli területet 2 mérföldnyi kerületben a vá
rosnak adományozta; a polgárok továbbá azon kedvezményben részesültek, 
hogy adósságok végett csakis saját házukban volt szabad őket letartóztatni.*

Egy másik okmány szerint pedig R óbert Károly alatt 1342-ben a 
következő megyékben: ú. m. Nyitra, Nógrád, Hont, Zólyom, Pozsony, Pest, 
Komárom és Barsban (tehát Körmöczön is) a bányákból nyert minden 
arany és ezüst, a püspöki dézsmával együtt, 800 márka finom ezüstért, az 
árvái várkapitánynak és körmöczi kamaragrófnak Hippolyt MEiSTER-nek 
adományoztatott.

A nemes fémtermelés tehát akkori időben, a robbantó pornak alkal
mazása előtt, mostani nézeteinkhez képest jelentéktelen volt, mert a márkát 
24 pengő forintjával számítva, ez még csak 20,000 o. értékű forintot teszen; 
20,000 forintért több megye bányái és ezek között a körmöcziek is bérbe 
adattak, valószínű tehát, hogy Körmöczbánya saját fénite'rm élése nagyobb 
nem lehetett. 1403-ban Zsigmond alatt a város egy 4 öl magas, szilárd 
anyagból épített fallal vétetett körül, mely azóta az idők viszontagságainak 
ellenállott és máig is fennáll. 1424—1433-ig a husziták sok sanyargatás 
után Körmöczből dicsőségesen 'elűzettek.

Egy a selmeczi városi levéltárban elhelyezett okmány szerint Körmöcz 
városa 1442-ben S imon de. genere R ozgony egri érsektől és Lévai Zech 
LÁszLŐ-tól sokat szenvedett.

* Városi levéltár.
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, : Az 1443-ik évi földrengés pedig úgy a városban, m in t a bányákban
nagy pusztításokat okozott.

A XV. század vége felé I. U lászló alatt Körmöczöt a bányákkal együtt 
a T hurzók és Fuggerek vették bérbe; ezek alatt a bányászat újabb lendületet 
:vett, úgy hogy II. Lajos indíttatva érezte magát Körmöczbánya városát 
1525-ben még pénzverési szabadalmakkal is fölruházni.

A XVI, század közepe táján a körmöczi bányák a Mohácsnál elesett 
Lajos király özvegyének, Mária királynénak oly föltétellel engedtettek át, 
hogy ezért a mély altárna hajtassék.

Mária királyné azonban ezen vállalattól úgy látszik vissza lépett, mert 
1545-ben I. Ferdinand alatt Körmöcz városa a mély altárnát az örökös 
mélységgel bányatelke alatt, és még 21 ölet az altárna fölött a «Kunst- 
handlung»-nak átengedi azon kötelezettséggel, hogy évente 688 darab 
ácsolatfa a tárna fen tartására díjtalanúl szállíttassák, mely egyezmény 
máig is fennáll.

Rossz termés következtében 1570-ben éhség állott be, és ezt követte 
nagyban pusztító dögvész.

Ez elemi csapások, többszöri zavargások, valamint különféle, egyéb 
balesetek, kártékony hatással voltak a bányászatra; a bányamívelők idő
közönként pénzhiányt szenvedtek, úgy hogy kénytelenek voltak bányáik 
folytatására a kamarától pénzt fölvenni, mely adósság nem sokára oly ösz- 
szegre szaporodott, hogy a bányamívelők visszafizetésére képtelenekké vál
tak, és a kamara a bányák átvételére kényszerítve lön; e bányák manapság 
«Go]dkunsthandhing» elnevezés alatt a kincstár birtokában vannak.

Ily módon került az akkori ú. n. «Volle Henne» és későbbi «Goldkunst- 
handlung» a reá nehezedő adósságok fejében 1570. évben a kincstár bir
tokába. . • .

A XVI. században egészen , a Bocskai és RÁDAY-f'éle. pusztításokig, a 
városi bányán kívül, még 14 egyéb bányamívelő létezett,

A nevezett pusztítások alkalmával a bányákat 1605-ben berakatták, 
de nem sokára ismét kinyitották.

Ezen viszontagságdús időket követik 1619-től 1624-ig a BÉTHLEN-féle, 
és 1644-től 1647-ig a RÁKÓczY-féle zavargások; 1648-tól 1657-ig tartottak 
•a törökök betörései és 1678-tól 1682-ig a TöKÖLY-féle zűrzavarok.

Természetes, hogy ezen folytonos háborgások következtében a bá
nyászatnak is szenvednie kellett, és fokozta a bány atuj ajdonosok nagy 
lehangoltságát még azon körülmény, hogy a mélységbe kellett hatolniok, a 
mi a vizeknek emelése miatt sok kiadással járt. Ezen válságos helyzetben 
a cs. kir. kamara a maga részéről 1699 ápril 2-án az akkori, főkamara- 
grófnak, báró T havonet LAjos-nak, . meghagyta,; miszerint egy bányafőbe- 
járást tartson. ,
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Ezen bányafőbejárasnak főtárgya azon kérdésnek méltatása volt, 
vájjon nem volna-e czélszerű a mély altárna talpa alatt levő műveleteket 
teljesen fölhagyni és a vízemelő gépeket leszereltetni?

A főbejárásra vonatkozó jegyzőkönyv és jelentés, T heobald Majeren 
vezetője által befolyásolva, ingadozó volt, ezen nagy fontosságú kérdés 
megoldását a magasabb fórum véleményére bízván, minek következtében 
1700-ban a mélység fölhagyatott, mivel az egymás fölé állított 5 rudasmű 
(Stangenkunst) az északi ú. n. «Hintere Zeche» nevű bányarész vizeinek 
emelésére elégtelen volt, úgy hogy a vizek szakadatlanúl emelkedtek és 
a rudasművek egymás után szünetelésre kényszeríttettek, amennyiben 
újabb, erősebb gépeknek fölállításától — a nagyobb költségek miatt — 
visszarettentek.

Öt évi átlag szerint a rudasműveknek beállítása előtt, a kincstári 
bányák évi vesztessége 5625 frt volt.

A régi iratokból kivehető, hogy 1699-ben az aranytermelés 144 márkát 
tett 33,912 forint értékkel, és hogy a rudasműveknek fentartása évenként 
24,314 irtot igényelt.

A mély míveleteknek szünetelése nem tartott sokáig, mert 1731-ben 
a cs. kir. kamara Sternbach báró főkamaragrófot megbízta, hogy az északi 
bányarészben a Lipót-aknába egy rudasművet beépítsen; 1736-ban az Anna- 
aknába egy másik állíttatott föl, míg lassanként a rudasműveknek száma 
ismét ötre emelkedett, melylyel a mélység vízteleníttetett.

E víztelenítés eredményére vonatkozólag biztos adatok nem léteznek, 
miután egy nagy tűzvész alkalmával a bányaíratok 1778-ban a lángok mar
talékává lőnek.

Csak 1790-ből léteznek még számlák, melyek szerint 12 év alatt, azaz 
1790—1801-jg a jövedelem 47,165 frt volt, a mi 4000 frt évi nyerességet, 
képvisel. Ezen időtől fogva kezdődnek a veszteségek.

A magánbányászat viszonyairól kimerítőbb följegyzéseket bírunk és 
pedig nevezetesen a víztelenítési területen kívül, délre fekvő bányákról. 
A RoTH-féle, jelenleg kincstári bánya 1738-tól 1809-ig azaz 71 év alatt 
5490 írt évi nyereséggel záródott le.

A városi bányák többletéből az 1557-ben fölépített — a főpiaczon 
volt és 1871-ben, miután bedőléssel fenyegetett, lerombolt — nagy plébá
nia-templom 1768-ban renováltatott 80,000 frt költséggel, 1773-ban pedig 
az ezen templom mellett levő Szentháromságszobor állíttatott fel, mely 
60,000 írtba került. Ezen időszakban Körmöcz városa egy nagy jószágot is 
vett bányáinak többletéből.

73 évi élénk és sikerrel koronázott bányamívelés után, a XIX. század 
elején ismét a régi panaszokat halljuk.

Először is a «Mariahimmelfahrts» -aknái rudasművek beszüntetését
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határozták el 1804-ben, evvel a mélységnek egy része fölhagyatott, az 
érczeknek időközönkénti elszegényedése következtében.

A mint az előrehaladó míveletekkel a vízhúzás elégtelenné válik, és 
a gazdag érczközöket el kellett hagyni, kezdődnek a bányabejárások, a 
vitriolos vizek miatti és a költséges vízhúzás fölötti panaszok, és ismételve 
fontolóra vétetik a kérdés, hogy érdemes-e a mélység lemíveléséhez fogni 
vagy sem.

A vízhúzással további tíz évig igy tengődvén — anélkül hogy ezen 
idő alatt sikerült volna a mélység gazdag közegeit 10 hónapon át is szá
razon tartani — kénytelen volt a cs. kir. udvari kamara, tekintettel az 
1813-ik évi eseménydús időkre, a mélységnek teljes fölhagyásába bele
egyezni; 1802-től 1814-ig összesen 58,745 irtot tett a kincstári bányák 
vesztesége.

A franczia háborúk után bekövetkező békés időszakban ismét a mély
ség megnyitásával foglalkoztak, és ő fensége L obkovitz herczeg bejárván a 
bányákat 1837- és 1839-ben, ebbeli jelentése alapján a mélységnek a 
«Nándor császár» altárnával leendő megnyitása a császári udvari kamara 
által 1841-ben engedélyeztetett, mely engedély 1845-ben legfelsőbb meg
erősítést nyervén, ezen altárnát 1845 márczius 11-én megkezdették. A foly
tonos kedvezőtlen jövedelmi mérleg következtében, tekintettel az állam- 
háztartás nyomasztó pénzügyi helyzetére, ezen mű 1859-ben ismét be lett 
állítva; ugyanez év november 31-éig 1813 öl volt kiváiva 391,766 forint 
költséggel.

1879-ben alkotmányos kormányunk ezen nagyszerű altárna kiépítését 
újból elhatározta és eddig 4000 meteren túl járhatóvá van téve. Az altárna 
egész hossza 14 kilom. lesz.

E nagy mű befejezésével — a mi 6—8 év alatt elvárható — a kör- 
möczi évszázados nemes fémbányászat remélhetőleg újból föl fog virágozni, 
miután a vizek lecsapolásával a mélységben még rejlő érczgazdagság hozzá
férhetővé válik.

A z érczkegység á lta lános fö ld tan i viszonyai. A kör- 
möczi érczbányaterületet és közvetlen környékét három kőzet alkotja: ú. m. 
zöldkő (augit-amfiboltrachit), andezintraehit és riolit.

Ezen kőzetek a Kárpátok déli lejtőin elterülő vulkáni erupcziók nyu- 
goti csoport központját foglalják magukban és a selmeczi érczterület észak- 
nyugoti folytatását képezik.

A körmöczi érczhegység egy hatalmas zöldkőtrachittömzs (amphiból 
augittrachit zöldköves módosulata), mely déltől északra Windischdorftól a 
János templomig Bergfalu fölött 8000 méter hosszú és 2—4000 méter szé
les, és majd minden oldalról szürke andezintrachittal van körülvéve; csak 
délfelé és részint délnyugotfelé riolit és ennek tufái képezik a határt.

11A m, kir. földtani in tézet évi jelentése 1885-röl.
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A körmöczi patak Garamvölgybe való torkolatától fölfelé Windisch 
faluig haladván, nyugotra és keletre dús növényzettel borított kerekded 
hegymagaslatokat látunk, melyek alján az elmállott kőzet helyenként ki
búvik ; ezek a zöldkőtrachit (amfibol augittrachit) jellemző alakjai, melyek 
alakját a meredek szürke trachit (andezintrachit) szíriek képezik.

A Novelnó felé Windischfalutól keletre húzódó árokban e trachitnak 
golyós elvállása is észlelhető. A körmöczi völgy keleti oldalán az elmállás- 
sal daczoló szürke (andezin) trachitszirtek egyes csúcsai ú. m. a «Dören- 
stein», «Blaufusz» és a «körmöczi Stosz» magaslanak ki; a Bars-és Tú- 
róczmegyék határát képező vízválasztón elterülő hegyfensíkot Bergnél és 
azon túl zöldkőtrachit alkotja (augit, amfiboltrachit zöldköves módosulata), 
mely terület észak felé a «Hütterhübel», kelet felé pedig a «Wolfshübel» 
által szegélyeztetik; a zöldkőtrachit magaslatai alig 700 méterre, a szürke 
trachit-hegygerinczek azonban 1000 méter tengerszín fölötti magasságra is 
fölérnek.

Dél felé és délnyugotra riolit simul az érczhegység lejtőihez, a völgy 
mindkét oldalán egyes hegycsúcsokkal kiemelkedvén; ezek zöme többnyire 
riolit, felzites alapanyaggal, míg a lejtőkön főleg riolittöredék és riolittufák 
mutatkoznak.

A körmöczi zöldkőtrachit nagy változatossága által tűnik ki, az el- 
mallásnak minden stádiumát előtüntetvén.

Az Anna-akna alatt, a híd melletti nyugoti lejtőn, fehér zsíros agyag
ban finoman behintve kovandjegeczeket találni, e kőzet nem egyéb, mint 
a zöldkőtrachitnak kaolinos módosulata, melyben egy zöld, szilárdabb, 
körülbelül 8 méter vastag 19 óra csapással délre dűlő, telérszerű válfaja 
ezen trachitnak észlelhető, és nincsen kizárva, hogy zöldkőtrachittelérek 
(augittrachitfeltörések) az érczhegységben még több helyen is előfordúlnak, 
de biztos adatok ez iránt nem állanak rendelkezésünkre, miután a trachit 
egyes válfajainak egymásba való átmenetele — különösen a bányában — 
nagyon lassan és majdnem észrevétlenül történik.

A normál, ép zöldkőtrachit sötétzöld, többnyire szarúfénylét tartal
mazó alapanyagból áll, mely nagyszemű oligoklasz által jegeczes kinézést 
nyer, többé-kevésbbé behintve kovandot tartalmazván. W indiakevics sze
rint a Klausenlaufban északra előfordúló zöldkőtrachit zöldes fekete színű 
és nagy mennyiségben kovand van benne; a «Schrámmengang» fedőjében 
mutatkozó zöldkőtrachit pedig fekete, a Mihály-aknai igen szilárd és vilá
gosabb színű.

Az elmállás kezdő stádiumában levő válfajokban kivehetni a szarúfény
lét és oligoklászt, a mállásnak előhaladásával a mágnestű iránti érzékenység 
elvész és teljesen elmállva a kőzet egyenletes fehér kaolinos földpát anyaggá 
változik át, melyben itt-ott finoman behintve kovandjegeczek mutatkoznak.
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Anna-akna körül és Bergen legtovább haladt a zöldkőtrachitnak mál
lása és a Bergen elterülő nagy hegyfensík alkalmasint ezen nagyfokú elmál- 
lásnak a műve.

A «Máriahilíi)-aknától a «Volle Henne#-re vezető úton egy fehéres, 
yaséleg által vörös pettyes, földes kénézésú, meglehetős szilárd földpátanyag 
jön elő, mely a «Schráinmergang» lapjaiban is előfordúl és melyben kvarcz- 
halmazok mutatkoznak, mi e kőzetnek riolitos jelleget kölcsönöz; de lassan 
zöldkőtrachittá átváltozván, a riolitfeltörésekre való következtetés ki van 
zárva. A selmeczi ilynemű trachittól annyiban különbözik az itteni zöldkő- 
trachit, hogy benne határozottabban kivehetni az oligoklaszt és a szarú- 
fénylét, mely utóbbi úgy mint Selmeczen, rendesen mállott kinézésű; úgy 
mint Selmeczen, itt is a zöldkőtrachit az érczet tartalmazó kőzet.

Az andezintrachit képezi a körmöczi érczhegység keretjét kelet és 
nagyrészt nyűgöt felé is; a nyugoti határon előfordúló andezintrachit li- 
kacsos kőzetanyagból áll, mely szanidin által szemcsés kinézést nyer. Az 
odorokban golyós — alkalmasint zeolit — jegeczhalmazokat találni.

A körmöczi érczhegység déli és délnyugoti részén előfordúló riolit 
zöme teljesen tömött, szilárd kagylóstörésű sárgás kőzet, melyben elszórva 
biotit található; a riolitkúpok széle tufából áll, melynek alapanyaga horzsa
kőszerű, sok fekete csillámmal és mint záradék perlit és szarúkövek töredé
kei fordúlnak elő.

A bányamívelés tárgyát a zöldkőtrachit egész hosszában egy válta
kozva 10—38 meter széles — három nagyobb ágra szétváló — tőtelér 
képezi, mely több telérágazatra oszlik szét és számtalan fedő- és fekü-értől 
van áthatva.

Valamennyi telér keleti dőlést, körülbelül 50 fok alatt, tüntet elő és a 
függélyes irányban ‘380 méter mélységig van föltárva.

A telérek a zöldkövet határoló szürke traehitba csak egy helyen men
nek át, t. i. kelet felé, az elfúlt mélységben, hol több fedöérnek a szürke 
traehitba való átcsapása észleltetett.

A mellékkőzettel az erek szoros összefüggésben állanak és gyakran 
úgy a csapás, mint dülés irányában teljesen elenyésznek a «Georg» vagy 
dLettengangi) kivételével, mely egy kitűnő fedő- és fekü-váladékot tün
tet elő.

Némely a felszínen ismert ér a mélységben kiékűl, míg ellenben a 
bányákban oly erek is föltárattak, melyek a felszínen teljesen ismeretlenek 
voltak.

A nevezetesebb telérek a zöldkőtrachit hosszkiterjedését követik, és 
két csoportra oszthatók:

Az első a főtelércsoport a «Haupt», «Kirchberg», «Schindler» és «Ka- 
tharina» telérekkel és ezeknek számos mellékereivel.

ll*
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1. á b ra .

A második a «Sigmund Georg» telércsoport a 
«Zsigmond» és «Letten» telérekből áll, az e kettő 
közt fekvő kisebb-nagyobb erekkel.

A főtelércsoport telérkőzete a kvarcz, gyakran 
szarúkővé átváltozva, a mellékkőzettel rendesen szo
rosan összenőve és abba elágazva; a «Schrámmen» 
és «Schindler» telérek a mellékkőzet töredékét is 
tartalmazzák.

Agyagerek vagy váladékok eddig sehol sem 
észleltettek.

Nagy érczmennyiségek rendesen itt nem ta
láltatnak, és az érczek gyakran oly finoman be
hintve fordulnak elő a kvarczban, hogy ez szürke 
színezetet nyer, de a bányászat főleg az itt törő 
érczek nemessége, azaz arany és ezüsttartalma által 
válik jövedelmezővé. Szórványosan súlypát is kiséri 
az érczeket.

A nSigmund Georg» telércsoport inkább az 
antimon formacziónak felel meg, aranytartalmú an- 
timonfénylét kvarczban tartalmazván és szabad 
aranyat a zöldkőtrachitban,* még pedig azon erek
ben, melyek a telércsapást keresztezik és mindkét 
telér fedőjében előfordulnak; ezüstérczek itt majd-’ 
nem egészen hiányoznak.

Mint már fönt említettük, a «Lettem) vagy 
«Antimon» telér egy kitűnő fedő- és fekü-váladékot 
tűntet elő, mi által ezen csoport a főtelércsoporttól 
elkülönítve látszik.

A történelmi részben már fölemlített «Nándor 
császári> altárnát bejárván, van szerencsém befeje
zésül ezen nevezetes bányamű eddig kivájt 4000 
méter hosszú részének földtani szelvényét ide csa
tolni (1. az 1. ábrát).

Szájától 1500 méterre ezen altárna üledékes; 
kőzetanyagban (konglomerot és megkövült iszap) 
hajtatott; innen kezdve, egy délnek dűlő vető 
által megszakítva a tárna körülbelül 1000 méter 
hosszban riolittufában mozog; egy észak felé dűlő

* Egy igen szép tanúlságos példány a ra. kir. földtani intézet gyakorlati múzeumá
ban van elhelyezve 188 lelt. sz. alatt.
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T e t ő  á l t a l  i s m é t  e l v á l a s z t v a ,  a k ő z e t  700 m é t e r  vonalon brecscsiás tufába 
megy á t .

Egy harmadik, délnek dűlő vető újból megváltoztatja a kőzetet, 
amennyiben innen a vájatvégig váltakozva vilá
gos és sötét, végre egyenletes, piszkos-zöldes 
szürke agyagpala mutatkozik, az a és b pontok
nál szénsudarakat tüntetvén elő; a levegővel 
érintkezve e kőzet dagad, és roppant nyomást 
idéz elő, úgy, hogy az előrehaladás nagy nehéz
ségekkel járt.

A fővágat múlt év augusztus havi vájat- 
végében, az ismert kőzetek egymáshoz való fek
vési viszonyait tekintve, bizonyos rendszert a 
rétegek fekvésében -— miután annyira össze
vissza vannak hányva és vetve — nehéz föl
találni.

Ezt legjobban Baumert Károly bányatiszt úr 
múlt év julius 24-én eszközölt fölvétele ábrázolja 
(2. és 3. ábra), mely szerint az altárna vájat- 
vége aznap a következő kőzetekben állott:

a — egy vékony 0‘10—005 m. vastag szén- 
sudár;

b — trachittufa;
c =  szilárd szénpala számtalan vékony szén- 

sudarakkal átszelve;
d =  sötét színű egészen összeaprított (az 

egyes legkisebb darabok is fényes surlappal ha
tárolva) laza iszapkőzet agyagpala;

d' =  ugyanaz, de világosabb színű.
A vájatvég előrehaladásával (2-5 m.) azt is

mét d és d' kőzet foglalta el egészen.
A d kőzet a vájatvégben jellegét annyira 

változtatta, amennyiben ez már nem volt any- ^ponfmu.
nyira össze-vissza csúszva, hanem egy egynemű, (L' lm abra') 
sokkal tömöttebb és szilárdabb zöldes szürke kőzettömeget képezett.

Az altárna szája a Szt. Keresztnél széles Garamvölgy északi szélén 
létezik ugyan, de miután eddig kivájt része, mint láttuk, oly kőzetekben 
hajtatott, melyek ezen széles völgymedencze északra való folytatására 
következtetni engednek, és az a és b pontoknál a hatalmas palaagyag
rétegben szénsudarak is találtattak, következtetéseket vonhatunk arra 
nézve, hogy az altárna eddig kivájt része (1. az 1. ábrát) a Garammedenczén
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belül fekszik, és miután a talált szénnyomok igen szép kagylóstörésű har
madkori fénylőszenet mutatnak föl, a c pontnál tervezett kőszénre való 
fúratás igen is indokoltnak látszik.

* **
Nem mulaszthatom el végre köszönetét mondani mindazon uraknak, 

kik föladatom keresztülvitelében támogatni szivesek voltak, és pedig Pech 
Antal miniszteri tanácsos és bányaigazgátó, továbbá Veress József bánya- 
tanácsos és bányaügyi előadó, Hellvig Nándor bányatanácsos és bánya
hivatali főnök, dr. Zehenter A dolf bányaorvos, Bakhmann Gyula kohó
hivatali főnök, Trirusz Antal m. kir. bányamérnök, Kupecz István és 
Baumert Károly bányatiszt uraknak.
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