
7. A  körmöczi érczbányaterület bányageologiai felvétele-

G E S E L L  S Á N D O K -tÓ l.

Az ez idei bányageologi felvételek az átnézeti térkép következő 
szelvényeire terjednek: a h/2, h/3, i/2, i/3, i/4, i/5, e/2, e/3, e/4, e/5, f/3, 
f/4, g/2, g/3 és g/4 lapokra, mely területen túlnyomólag piroxéntrachit 
(augit, amfiboltrachit, propylit, zöldkő) az uralkodó kőzet, a terület 
keleti határában andezit és biotittrachit (biotit, amfibol, andezit, hipersztén- 
nel) is fordul elő, a kiterjedt piroxénterületre részint mélyen behatolván, 
részint pedig abban egyes kisebb szigeteket képezve.

Délfelé a piroxéntrachit és riolit közötti határ sok helyen feljegyezhető 
volt, nyűgöt és északfelé pedig a bejárt laphálózat altalaja a piroxéntrachit, 
minden módosulatával a telérek közelében, de az azoktól távolabbra eső 
területeken mind normálabb piroxéntrachitot tüntetvén elő.

A piroxéntrachit normál és zöldköves állapotban, teljesen zöld- 
kövesedetten, preexisztált amfibolt és olivinszemeket tartalmazva, továbbá 
mint preexisztált amfibolt és biotitot tartalmazó piroxéntrachit és 
kvarczosodva fordul elő; a piroxén e trachitban legtöbbször hipersztén.

Normál piroxéntrachit. Nagy kiterjedésben találjuk: a «Sohlergrund» 
északi lejtőin a Zohlerpatak bal partján, (e/4. lapon 34. és 38. számok) a 
«ZakÍuken»-hegy alján, (58. sz. g/4. lapon) a Kalvariahegyen és keletre a 
Körmöcz városa felé néző oldalában, (67. sz. ponton) a bonesháji völgy 
tövében és jobb lejtőin, (95. sz. az e/3. lapon, 154, 155. sz. az f/'3. lapon) 
a «Lindenbusch» major vidékén a «Legendel» nevű Körmöcz városától 
délre eső faluval szemben (199. sz. g/3. lap) és a bergi vasúti állomástól 
keletre a Szt.-János templomig terjedő vidéken, (201. sz. h/3. lap) végre a 
«Volle Henne» nevű hegy csúcsán és keleti lejtőin, (102. i/2 és 103. i/3 lap.)

Szferolitos, különben normál 'piroxéntrachitot a oBrezowy vrch» 
alján látunk, (54. sz. g/3. lap) a körmöczi fővölgyben az országút mellett 
álló nagy zúzórommal szemben, (141. sz. i/3 lap) és a körmöczi tó fölött, a 
vasúti állomástól délkeletre fekvő városi major mellett. (163. sz. f/4. lap.)

Kezdődő zöldköves állapotban levő piroxéntrachit nagy mennyiség
ben a Kalváriahegy délkeleti nyúlványain jelenkezik, (93. sz. f/3. lap) az
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vasút mentében, és pedig a 
schwarzbachvölgyi tűnnél déli 
nyílásán. (1. az 1-ső ábrát.)
Felül szilárd piroxéntrachit 
mutatkozik, középen tellér- 
szerüen vagy 50 clm vastagon 
mállott trachit és ez alatt a 
piroxéntrachit k onglorn erátj a.

A bevezetésben kör- 
vonalozott terület ÉNy-i ré
szén a zöldkő (piroxéntrachit 
zöldköves módosulata) na
gyobb kiterjedésben fordul 
elő mint a régi felvételek jel
zik , és átmegy a körmoczi 
völgygyei párhuzamos irányú 
honesháji völgy jobb lejtőire 
is ; itt a normál piroxéntrachit az uralkodó kőzet, holott a bal lejtőn a 
Kalváriahegy nyugoti oldalán a «Galgenberg»-től kezdve északfelé foly
tatólagosan az úgy nevezett «Einsturzig» lépten-nyomon a régi bányász
kodás nyomaira akadván, a piroxéntrachit típusos zöldköves módosulatát 
látjuk, számos telérkibúvásokkal, melyek közelében a piroxéntrachit szilár
dabb, és széles szalagként a főtelér csapásirányát a művölgyi «Ludovica» 
aknáig követi.

Délre a piroxéntrachit a honesháji völgyben Vendlitta falu fölött riolit 
által elvágatik.

E nagy kiterjedésű piroxéntrachit terület keretén belül számos telér- 
kibuvás észleitetett a következő pontokon: és pedig a h/3. lapon 45, 118, 
117, 116, 147. sz. az i/3. lapon 23, 22, 124, 86, 89,85, 131, 189, 191, 
184, 92, 129, 128. számok. Az e/3. lapon 91, 96, 90, 89, 97, 88, 204, 87, 
67, 65. számok és az f/3. lapon a 63. sz. ponton; ezen lelőpontok a fő, 
Schindler, Kirchberg és Schrámen-telér külszínre való kibúvásain léteznek, 
megengedvén egyszersmint nagy számuknál fogva a bányatérkép segítségé
vel a nevezett telérek vonulatait a felszínen is megjelölni; különösen a 
((Schrámeni) és «főtelér» kibúvó vonalában vettem számos helyen stufát, 
úgy hogy ezen hatalmas ércztelér-csoportnak a felszínre kibukkanó része 
a térképen is megjelölhető lesz.

A körmoczi főpiacztól ENy-i irányban elterülő nagy bányasüppedések 
és beomlások (Einsturz, Eindeck Sturz) e vonalba esnek és tanujelei az 
alattuk elterülő hatalmas evéseknek, a melyekben a fejtés jelenleg is nagy
részt folyik, s ez által e területet örökös ingadozásban tartja.
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A Kalváriahegytől délre folyton telérkibuvásokra akadunk, sőt a 
szántóföldek is azokon vannak; két helyen próbát vettem, melyek fém
tartalma B ackhmann G yula magyar kir. kohóhivatali főnök úr szives elem
zése szerint a következő: a 63. sz. stufa 0003 arany-ezüstöt mutat fel, a 
94-es számúban pedig az arany-ezüstnek nyoma konstatáltatott; e két pont 
a főtelér kibúvó vonalába esik.

A «fő» és «Schrámentelér» kibúvását egészen a Bars- és Túrócz megye 
közötti vízválasztóig, az itt levő vasúti bevágásig követhetjük, sőt még a 
jánoshegyi vasúti állomáson túl is Turcsek falu bal lejtőin, a vasut-bevágás 
a körmöczi ércztelérek északkeleti folytatását átszeli.

Ezen nagyszerű te- 
lérkibúvás Mária-akna es 
a (íSehaffereii) fölötti ré
szén igen jó láthatni a te- 
lérbetelepedés módját. (1. a 
2-ik ábrát.) A fedőt zöldkő 
képezi, a fekiit a piroxén- 
trachit kaolinos módosu
lata és a kettő közé a kvar- 
czos ércztelér van be
ágyazva.

A «Schafferei» fölötti 
«Saubergen» a piroxén- 
trachit kaolinos konglo- 
meratjai nagy mennyiség
ben jönnek elő és innentől 
kezdve Jánoskegyig széles

A Kalváriahegy közelében a telérek fedőkőzete (piroxéntrachit) 
kvarezczal nagyon át van hatva; a fedőkőzet egyáltalán nagyon változó, 
úgy Bergen (Jánoshegyi a főtelér északi részén, mint fent láttuk. A fedő 
kaolinos és konglomerátszerü, a Kalváriahegy közelében pedig nagyon 
szilárd.

Hogy a mellékkőzet minősége befolyásolta e a teiértöltelék ércz- 
tartalmát vagy sem ? arra nézve biztos adatokat nem bíruuk, annyi azonban 
tény, hogy az ércztelérek északi része nemesebb volt és még most is az, 
mint a telércsapás déli részei; kiemelendő azonban még az, hogy a 
«Schrámen»-telér —  az általános szabálytól eltérőleg —  épen ott a hol 
kitágult, volt nemesebb.

Mint a bevezetésben már megemlítettük, a biotittracliit a bejárt 
területen tömegesen nem fordul élő, ott látjuk a piroxéntrachit közepette

Piroxéntrachit,
kalinos módosulat

1̂  \  ̂ti * Telérkvarczit

P zöldköves módosulat

őv alakjában kísérik a főtelért északfelé.
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kisebb szigeteket képezve a «Dörenstein»-begy nyugoti lejtőin a «Scliwarz- 
bach»-tűnnél északi nyílásán túl (173. sz. h/4. lapon) és a (iBlaufusz» falu 
északi végén. (112. sz. i/4. lapon.)

tásra igen alkalmas anyagot szolgáltat ; 
Szt.-Kereszt mellett levő Josef Schwaí

A «Blaufuszi Stoszi) déli 
lejtőin és a hegytől keletfele el
lapuló hegy fensíkján nagyobb 
felületet elfoglalván, a biotit- 
trachit behatol a piroxéntrachit- 
tömegbe (71, 70, 77, 75, 83, 84. 
számok az e/4. lapon) és e terü
let északi részén a biotittrachit 
(biotit - amfiból - andezit, hiper- 
szténnel) külsőleg nagyon is 
riolitszerűvé válik.

Típusos riolit a Honesháj- 
völgynek a körmöczi völgybe 
való torkolatán, Yendfalu fölött 
jelenkezik először és áthúzódik 
keletnek a Novelnovölgy felső 
részébe, hol a riolittufák ural
kodókká válnak és a vasúti töltés 
mentében szép szelvényekben 
feltárva tanulmányozhatók.

A riolittufák némely részei
ben kaolinos tufafészkek fordul
nak elő kevés biotittal, melyek 
Svábfalu határában a Ivossueh- 
féle körmöczi agyagedénygyár 
számára bányászatilag nyeret- 
nek.

Riolittufák képezik a kör
möczi völgy nagy részét, és Sváb
falutól kezdve Bartoslehotkán át 
Körmöcske faluig és még azon 
túl is elterjednek; e falutól nyu- 
gotra és dél-nyugotra Lutilla 
község területén az édesvízi 
kvarcz lép fel nagy mennyiség
ben; ezen kőzet a malomkőgyár- 

több kőbánya nyittatott meg és a 
oz und Cie bécsi czég tulajdonát
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képező malomkőgyár a Lutilla és Körmöeske vidéki malomkőbányákban 
fejteti a nyersanyagot. E gyár évente 4— 500 darab, a franczia kövekkel 
versenyző gyártmányt hoz a piaczra és nevezetes még az, hogy a munkások 
mind környékbeli tót parasztok.

«Ludovica» bányatelep. Szelvény M— N (L. a 3-dik ábrát.)

a =  Uj-belne 
i =  Nándor-tárna • 
c =  Lajos-belne 
e =  Károly-erek

4. ábra.
d =  János-nyilam 
/  =  Felső-altárna 
h =  Ellenlejtes-ér 
i =  Mély-altárna

k =  I-ső nyilam 
l =  Anna-ér 
m =  II-dík nyilam

A «Ludovika» bányatelepet bejárván, a «Sehrámen»-teléren levő 
műveleteket szemléltem meg; a telérnek vastagsága a felső altárna szintjén
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37‘5 fedő- és fekü kőzete itt a zöldkő (piroxéntrachit zöldköves módo
sulata), a fedőben a négy ellenlejtesen dűlő Károlyér létezik (1. a 4-ik 
ábrát) melyek nagyobbrészt le vannak fejtve, roppant kiterjedésű evéseket 
előtüntetvén.

Vastagságuk a két métert alig haladta túl és a kivájt üregek után 
ítélve az érczelőfordulás egymásba átmenő lapos érczlencse alakjában jött elő.

A «Schráinen» -telér tölteléke itt tömör piszkos sárga kvarcz, mely az 
ezüstércz által előidézett szürke foltokkal van tarkázva. A körmöczi bányász 
az u. n. ((Schökelu-érczet nagyon szívesen látja, így nevezvén eme tarka 
válfaját a telértölteléknek.

Szinarany finoman behintve csak is a kvarczban mutatkozik. Az 
aranytartalmu kvarcz felismerésére szintén a gyakorlat szolgáltatta az út
mutatást, az arany t. i. kizárólag a czukor szövetű finom jegeczes fehér 
kvarczban fordul elő és a zsirfényű szalonnaszerü kvarczféleségekben eddig 
sehol sem mutatkozott.

A Schrámen-telértöltelék vastagságán belül három telérlap külön
böztethető meg, és pedig a fedő, közép és fekü telérlap, mely mind a bárom 
a Máriaakna körül találkozik és a főtelérrel szintén egyesülvén, egy ideig 
vele együtt marad, míg a «Schrámen»-telér «Anna»-akna táján a főtelért 
ismét elhagyja, EK-i irányt követvén Jánoshegyig és még továbbra mint 
fent említettük Tűrésekig.

Tájékozásul a telérhálózat vázlatát hozzuk, (1. a 3-dik ábrát pag. 169) 
és egy szelvényt1 (M— N szerint), mely Ludovika-akna körül a teléreket 
keresztezi. (1. a 4-dik ábrát.)

Megemlítendők még az altárna-munkálatok: a «Nándor császár# 
altárna fővágatának mostani hossza 4264 mf 1 2 3 és az utóbbi időben áttört 
kőzet szintén a már ismeretes agyagpala, belyenkint homok és konglomerát 
rétegekkel átszelve8, egyes vékony szénrétegecskék befektetett lignit-dara
bokkal és levéllenyomatokkal.

A fővágat üzeme jelenleg szünetel és e helyett a II-dik számú akna 
déli vágata vétetett üzembe; az aknától számítva az északi vágat riolit- 
tufában 425 m/-re, a déli vágat pedig 174 mj  - re tolatott előre és itt a kőzet 
lágy és számtalan csuszamlappal van keresztül kasul átszelve.

A Körmöcz városa alsó végén levő IV. számú aknában a déli vágatban, 
mely jelenleg egyedül míveltetik, azon sajátságos kőzet fordul elő, melynek

1 A  sze lvén yt T r ib u s  A n t a l  m . kir. bá n y am érn ök  úr szívességének  k öszön öm , 
k i azt a PÉCH-féle ra jzo lási m ó d  szerin t szerk esztette ; e m etszet teh át a bá n y a  e  
részén ek  term észeth ű  k ép ét szo lgá lta tja .

2 Bau m e r t  K ároly  m a g y a r  kir. bán yatiszt úr szives közlése  szerin t.
3 A m a g y a r  kir. fö ld ta n i in tézet év i je len tése  1885. évről, p ag . 164. .
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neve Nagyágon «Glauch»; ezen teléralaku képződmények az ércztelérektől 
különböznek, miután kitöltésük nem a rendes telérásványokból áll, hanem 
itt világos violaszinű porfiros piroxéntrachit alapanyagba burkolva, a 
piroxéntrachit ép szögletes darabjait találjuk. 106 mj  - re, a IY-es számú akná
tól délre, e kőzetben egy vékony vagy 10 %, széles érczes erecskére jöttek, 
melynek tölteléke kovandos mállott piroxéntrachit. Ezen anyag nagyon 
emlékeztet a Károly-aknában tört igen dúsnak mutatkozó kőzetre és fontos
sággal bír eme lelet azért, mivel bizonyítékot szolgáltat arra nézve, hogy a 
körmöczi nemesfém-telérek a mélységbe tartanak és a «Nándor császári)- 
altárna szintjén, hol ezen erecske létezik, még nem ékülnek ki, mint 
némely helyt a körmöczi telérekről állítatott.

Nem lesz érdektelen rövid jelentésemet még egy régibb, a selmeczi és 
körmöczi ércz-előfordulásra vonatkozó kénegmara elemzésével megtoldani, 
melyet Backhmann Gyula kohóhivatali főnök úr szivességének köszönök.

100 részben való tartalom százalékokban.

Kovaföld Vasbiszulfurit Vaséleg Óloméleg Rézéleg Horgony-
szulfúrit

ö/o ö/ü o/o 0/o 0/0 °/o

Paeher-tárna U1 39-00 19-0 9-5 3-5 0-25 27-0
Zsígmond-akna ©

jf 37-00 15-9 5‘5 3-0 0-60 36-6
András-akna ©o 35-75 21-9 6-0 4-0 1-50 29-0
Miksa-akna Ncr 31-50 23-0 14-0 3-0 1 0 0 26-3
Mihály-tárna B" 27-00 35-2 s-o 4-7 — 22-5
Gyöngy-tárna 25-00 44 8 5-0 6-0 0-12 19-0
Körmöcz 15-00 83-3 0-8 — 0-5

« Zsigmond-akna 36-86 30-46 — 4-62 3-70 24-4
* az arzénnek nyoma.

Legyen szabad végre köszönetemet kifejezni mind azoknak, kik fel
adatom keresztülvitelét szives támogatásukkal előmozdították; jelesen: Péch 
Antal miniszteri tanácsos és bányaigazgató úrnak, továbbá id. Veress 
József bányatanácsos és bányaügyi előadó, Helvig Nándor bányatanácsos 
és bányahivatali főnök, Backhmann Gyula kohóhivatali főnök, Tribus Antal 
bányamérnök, dr. Zehenter Adolf bányaorvos, dr. Schafarzik Ferencz 
állami geolog, Arkossy Béla, Kupecz István és Baumert Károly bányatiszt 
uraknak.
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akkor, ha azon anyag, melyet utazásunk alatt gyűjtöttem, egyes külön köz
lemények alakjában fel fog dolgoztatni.

***

Junius 16-án Budapestről elindulva másnap este Woloczyszkánál 
léptük át az orosz határt, a honnan a gyorsvonaton rövid 12 óra alatt elér
tük Odesszát, Oroszország legjelentékenyebb és egyszersmind legszebb 
kikötő városát a Fekete tenger partján. Innen Krimm félszigetét körül
hajózva, az Azowi tengeren át Takanrogba jutottunk, a honnét ismét vasút
tal folytattuk utunkat, míg végre a nyolczadik napon megérkeztünk Vladi- 
kavkasz városába, mely a Kaukázus északi tövében fekszik. Vladikavkasz- 
han néhány napig podgyászunk elosztásával és bizonyos állomásokra 
való előre küldésével valánk elfoglalva, a minek befejeztével azonnal meg
kezdettük a tervezett első kirándulásunkat az Ardon völgyébe.

Az Ardon az első nagyobb mellékfolyó, melyet a Tereh magába fel
vesz. Első állomásunk Alagir volt, egy kisebb városka Vladikavkasztól 
Ny-ra szintén a hegység tövében azon ponton, a hol az Ardon kilép a sík
ságba. Alagirban az állami kohót látogattuk meg, a melyben a hegység
belsejéből, a szadoni bányákból kikerült ezüsttartalmú galenit dolgoztatik 
fel. A kohó igazgatójától nyert felvilágosítás szerint az évi termelés átlag:

8000 púd ólom, a melynek értéke pudonként * 3 rubel 20 kopek.** 
30 púd ezüst, a melyben azonban csak 
28 púd tiszta ezüst van, ennek értéke 910 rubel pudonként.

A kohóban 25 munkás dolgozik és a tüzelésre bükkfát használnak.
Másnap a hegység belsejébe nyomultunk elő. Az út, mely többnyire 

a folyó balpartján vezet, igen jó karban van tartva. Yégső czélja a Mamison 
hágón túl a hegyláncz déli oldalán Oni, egyik elágazása azonban Sza
lonba az imént említett ólomezüstbányákhoz is visz. Az előhegyek közé 
érve nem messze a völgy torkolatától, annak balpartján vastag padokban 
biotit-andezittufát találtam. Rétegei JE-felé dűlnek kb. 15° alatt, anyaga 
változó az egészen durva konglomerátoktól a finomabb tajtkötufáig. Ezek 
a tufák egészen az Ardon első DNy-i irányból jövő mellékpatakjáig tar
tanak.

Itt csakhamar a felső-kréta világos-sárga vagy fehér márgás mészkö
vei váltják fel. F avke említi innen az Inoceramus Cripsi-1 valamint az

* Egy orosz púdban van 40 orosz font. — 1 font =  0-4095 gramm, ennélfogva 
1 púd =  16-38 kgr.

** Egy rubelben van 100 kopek, a melynek névértéke 1 frt 60 kr. osztr, ért. 
ugyan, de ottlétünkkor kb. csak 1 frt 25 krt képviselt.


