
8. A körmöczi órczbányaterület bányageologiai felvétele.

G E ZE LL  SÁNDOK-tÓl.

Ez idei földtani felvételeim a körmöczi bányaterület legészakibb részén 
-és p. a m. Államvasutak jánoshegyi állomásától kezdve északnak Felső- és 
Alsó-Turcsek, nyugotnak pedig Konesó községek területeire és innen délre a 
Honesó és Eonesó völgyek vízválasztójára terjednek; benfoglalva a Vendfalu 
és Svábfalu közötti, a honesói völgynek a körmöczi fővölgybe való torkolatán 
aluli részét is, a következő betűkkel jelölt kataszteri szelvényeken u. m. k/a, 
hU, l/s, IU, hl2, ih, U2, fh , gU, g/a.

Az e területtől keletre eső, már tavaly felvett részen pedig kiegészítésül 
némi pótmunkálatok végeztettek.

E terület főalkotói trachit és pedig biotit-amfiboltrackit, piroxén- 
trachit1 minden módosulataival, mely némely helyen pados elválást tüntet 
elő és a terület déli részében riolit, mely innentől kezdve különösen nyugat
felé válik uralkodóvá.

A piroxéntrachit zöldköves módosulatában (zöldkőben) Felső-Turcsek 
vidékén a körmöczi nemes íémtelérek északkeleti folytatására is ráakadunk 
és pedig két helyen, a vasúti bevágásban Felső-Turcsek fölött és a Felső-Tur- 
-csekről a jánoshegyi templomhoz vezető út szélén.

A telér, trachit közé települve 3 mf  vastag, mállott piritdús kaolin
anyagból áll, a telért környező trachit pedig nagyon pirittartalmú és czinopel- 
szerű kiválásokat látni henne.

A körmöczi zúzókat szolgáló régi vízvezeték mentében 228—240 pontig 
biotit-amfiboltrachit az uralkodó kőzet, mely Felső-Turcsektől keletre és 
délre a piroxéntrachit-tömegben meglehetős kiterjedésű szigetet képez és 
melynek nyugati részén a jánoshegyi völgyben e két kőzet határvonala a kör
űn öczi főtelér északkeleti folytatásába esik. A külszínen megfigyelhető telepri-

1 Traehitanyagom petrografiai meghatározását dr. Schafakzik F erencz úr tisz
te lt szak társam szívességének köszönöm.
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lési viszonyok által azon következtetésre jutunk, hogy a biotit-amfiboltrachit 
képezi az e vidéken, még több ponton régi kutató miveletek által konstatált 
főtelérvonulat fedőjét, a telér fekvője pedig határozottan piroxéntrachit, mely 
ezen vonaltól nyugatra, a Bars- és Turóczmegyék határától kezdve, a körmöez- 
bánya-stubnyai országúdig és azon túl ismét uralomra kerül.

A 218. számú ponton alul levő vasúti bevágásban (h3) szép szelvényben 
a piroxéntrachit települését is láthatni. Itt szilárd kőzet, mállottabb, konglo- 
merátszerű trachittal váltakozik északi, körülbelül 40 foknyi diiléssel; és a 
218—219. mintaszámok között pados elválás is mutatkozik.

A 228. számú ponton a vízvezeték mentén (k3) szarufényledús a biotit- 
amfiboltrachit és riolit jelleget ö lt; a 220. számú pontnál ismét a Zohler- 
grundban Körmöcz mellett is konstatált u. n. trachit-tipuskeverék, a 232. 
számú ponton pedig a vörös biotit-traehitot látjuk uralkodóvá lenni.

A turcseki kis alagút északi nyílása fölött a 84. számú vasúti őrház 
mellett igen érdekes, a települést előtüntető szelvényt volt alkalmam feljegyez
hetni (1. az 1-ső és 2-ik ábrát).

Szelvény a tu rcsek i kis alagút északi nyilasa fö lö tt a 84. sz. vasú ti őrház m elle tt.

A 258-as ponton a bevágásban ismét a szürke trachitot észleljük, lá- 
gyabb, konglomerátszerű anyaggal váltakozva, mely a szilárd piroxéntrachit - 
bán telérszerü berakodásokat képez. (1. a 3-ik ábrát.)

A 235 és 236. pontoknál ismét a Selmeczen, a Szitnahegy vidékén ész
lelt tipuskeverékre akadunk.

Jánoshegy vasúti állomásától kezdve délfelé a körmöezi fővölgy és a. 
vele párhuzamos irányt követő litai mellékvölgy között elterülő körmöcz-

1. ábra.

Szürke piroxéntrachit (porfiros),

Szürke piroxéntrachit (szilárd, normál),
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bányai ércztelérek anyakőzete 241—329. pontig a piroxéntrachit (zöldkő) mely 
a fővölgyben Vendfaluig a m. Államvasutak hatvan-ruttkai e területet át
szelő részen «Novelno» alagútig terjed.

A kőzet-típus csak kevés ponton u. m. a 249,252, 266, 269, 324 és 331. 
számú lelőhelyeken biotittartalmú, és a 331—336. pontok által megjelölt te-

2. ábra.
A turcseki kis alagút déli nyilasán észlelt jobb oldali szelvény 

(1. az 1-ső ábra a  pontját).

tn, szilárd szürke piroxéntrachit,

246, porladozó p iroxéntrachit pados elválással, 

n ,  trachitanyag, vulkáni bombákkal.

A 83. sz. őrliáz a la tti bevágás bal oldali szelvénye a m. kir. Állam vasut jános-
hegy-turcseki vonalrészén.

258, Porfiros p iroxéntrachit az évülésen kissé elváltozott. 259, H allo tt vörös piroxéntrachit-tufa.
260, Szilárd piroxéntrachit.

rületen ismét egy biotit-amfiból-trachitból álló sziget a piroxéntrachittö- 
megből kiemelkedik.

A honesói völgy jobb lejtőin Vendfalu fölött kezdve a riolit és biotit- 
ampliboltrachit közötti határ mutatkozik; ezen riolit-kőzet (182. sz.) a no- 
velnoi alagúthoz vezető úton a «Brezowy Vrch»-hegy észak-keleti lejtőin 
57. sz. ponton ismét a felszínre kibúvik és Vendfalutól délre a körmöczi fő
völgy jobb oldalán uralkodóvá lesz, a 337. ponton pedig malomkőbreccsia 
jelenkezik.

Ezen ponttól kezdve nagy kiterjedésű riolitterületen haladunk délfelé, 
melyben számos részint felhagyott, részben még mívelés alatt álló malomkő
bánya van.

A littai és fővölgyi vízválasztónak V endfalu és Svábfalu közötti részén, 
telérkvarczittal is találkozunk és pedig közel a biotit-amfibol és riolit határán 
alul a Vendfalutól nyugotra eső 748 mj  magas hegycsúcson.
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Ezen telérkvarczit a főtelér déli folytatásába esik és nincsen kizárva, 
hogy a Nándor-altárna Yendfaln és Bartoslehotkai része ezen telérkvar- 
czitot a mélységben érczesen fogja átszelni, mire nézve a valószínűség nagy, 
mert e vidéken egy vasoxiddal áthatott kvarczitbreccsiára akadni, mely az ércz- 
telér közellétére enged következtetni.

Ezen riolitkőzetnek kvarcztartalmát a számos telérhasadásban feltóduló 
kovasavoldat is idézhette elő a piroxéntrachit és telérkvarczit között elterülő 
fiolitszerű kőzetnek keletkezését idézvén elő.

Iionesó vidékén a «Todte Wald» nevű erdőrésztől észak-keletre atrachit 
igen olivindús és szarufényletartalmú, a «Wolfshübel»-től észak-nyugatra 
fekvő domb (fc, lapon) ezen kőzetből áll és Konesófalu felső végéig az u. n. 
« Sandhübelig» térj ed.

E vidéken a bányászatnak többé semmi nyomát sem látni. A bánya- 
mívelésnek nyugati határát egyáltalán a Iionesó és folytatólagosan délre a 
honesói völgy képezi; az e völgyek bal lejtőin itt-ott még mutatkozó, vagy 
hagyomány szerint volt kutatások inkább csak a «Schrámen» és főtelér 
fekvőereinek feltárását czélozták.

A bányászat ezen gyérebb nyomait többnyire már csak a m. kir. Bánya
hivatal Bányamérnökségénél elhelyezett, a múlt századból való bányatérkó- 
peken látjuk feljegyezve, a természetben ezen ősrégi bányaművelésnek jelei 
már teljesen elenyésztek és mint gyakran meggyőződtem, még a szóhagyo
mány sem ád felvilágosítást azoknak hollétéről. A régi bányatérképek szerint 
ezen kutatások kevés eredményt szolgáltattak.

A g / i  lapon 248. és 285. számú pontok által megjelölve a riolit tete
mesebb kiterjedésben fordul elő és a piroxéntrachitban nagyobb felületű szi
getet képez; ezen terület északi körületén a «Novelno» alagút előtt egy mély 
vasúti bevágás van, és itt aránylag a kis felületű szelvényen, a piroxéntrachit 
módosulatait szabálytalan településsel észlelhetjük. (1. a 4-ik és 5-ik ábrát.)

A körmöczi m. kir. Bányahivatal Bányamérnökségében elhelyezett régi 
bányatérképeket átkutatván, számos a lefolyt századok bányaművelésére és a 
telérek ércztartalmára vonatkozó igen becses adatokat gyűjtöttem; ezeknek 
közlését, különösen az ércztartalomnak a körmöczi telérekben való elosztá
sára vonatkozólag, és tekintettel a Nándor császár-altárna befejezése után 
megállapítandó feltárási és lefejtési módokra irányadó támpontok szolgálta
tására alkalmatosnak tartom.

♦
Egy a ((Fleischeri)-tárnát ábrázoló bányatérképen1 1814-ből, az érczek 

fémtartalmát illetőleg és pedig nevezetesen a főtelér fekvőereinek minőségét

1 « . . .  . wo die Kluft über den Stollenfürst zwei Schuck macidig ansteket 
und einen H alt von 8, 16 bis 32 Loth in Goldt, 5 Ctr. 3, 4 bis 7 Loth Silberkalten- 
den Schlich gesichert katte . . . .»
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tekintve a következő megjegyzéseket látjuk: «-----------hol az ér a tárna fő-
téjén 2 láb vastagságban mutatkozik és 8, 16 egész 32 latot aranyban és 
5 mázsa 3, 4 egészen 7 lat arany tartalmú marát szolgáltatott — •—• — » ki
tűnik ebből, hogy a főtelér ezen része nem volt nagyon gazdag, mivel még a 
fönnti nem túlságos ércztartalmat is följegyzésre érdemesnek tartották.

4. ábra.
Novelno-alagút elő tti bevágás.

Jobb oldal.

b =  Padosán elvált piroxéntrachit. e =  M állott piroxéntrachit.
c  =  M állott konglomerátszerü piroxéntrachit. /  =  Konglomerátszerű lágyabb piroxéntrachit.

g  =  E lváltozott piroxéntrachit.

Bal oldal.

Egy másik a felső és a mélyaltárnát ábrázoló térképen 1779-ből, az e 
két mivelettel átszelt telérek és ezek jegyzékét látjuk,1 melyen a «glauch» 1 2 
elnevezéssel is találkozunk, de ennek természetére vonatkozólag a mostani 
kezelő bányatisztek felvilágosítást nem adhatnak az iránt, hogy ezen elneve
zés alatt itt tulaj dónképen mit értenek; a jegyzet szerint úgy látszik, hogy 
az agyagerek és breccsiaszerű telértöltelék viselte e nevet és némelyike közülök 
ércztartalmú is volt, mint a felső altárnára vonatkozó 8. számú jegyzetből ki-

1 « . . .  . quarzig glauchig iiberbrockene auch mit Firstenstrassen verliaute 
Kluft . . . .»

2 « . . .  . glauchartige Sehnürlein, besteliend aus Quarz, Glaucli und Spatb . . . .»
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tűnik, melyről a térkép szerzője azt mondja, hogy «-------kvarczos glauehos.
átszelt ér, főtepásztákkal lefejtve------ » mert meddő érnek főtepásztákkal
való lemívelése bizonyára elmaradt volna. A 17. számú érnél azt mondja :1
«■------ kvarcz, glauch és pátból való glauchszerű erecske--------».

A 35-ikénél pedig, mely 16 láb vastag volt:1 2 «-------kvarczitos, üveges,
pátos, glauehos és odoros é r -------».

Az alsó altárnán 48. szám alatt egy 1/i láb vastag «kis fészkes ezüst- 
fényle és antimontartalmii erecskét» említ.3

A 67. számú telér 16 láb vastag és tölteléke következően jellemeztetik : 
((hatalmas kvarczos zelenitér, Sanct Ignáczi névvel, melynek úgy csapása, 
mint dűlése csak körülbelül jeleztetik, mivel ezen hatalmas telérnek agyag
erei nincsenek és inkább tömzsnek látszik lenni — ------- ».4 5

A felső altárnán 36, az alsó altárnán pedig 67, 1—4 láb vastagság kö
zött ingadozó mellékeret látunk feljegyezve, melyek közűi még kiemelendők 
a következők ;

«kvarczos, glauehos Sanct Anna-ér»,
((kvarczos, glauehos kétfelé elágazó, Szt. Joannis Nepomuceni-ér»,s 
((kvarczos, glauehos u. n. barna-ér»,
((kvarczos, antimontartalmú ér» és végre a 
«kvarczos, glauehos Sanct Wenceslai-ér».
Ezen régi jegyzetekből kivehetjük azt is, hogy a mellékerek tölteléke 

igen változó és soknemű volt, tapasztaljuk továbbá, hogy az alsó vagy inély- 
altárnában ezen melléktelérek és erek nagyobb mennyiségben mutatkoztak.

Egy az Anna-aknát és környékét ábrázoló 1802. évből származó bánya
térképen az anna-aknai fedő-ér ércztartalma következően jellemeztetik:
«.................a mellső fedőér E-től F-ig 5—10 latos telértölteléket tartalmaz,
melynek 100 mázsája 3—5 latos ezüstmarát szolgáltat. — A további fedőér 
mindenütt igen gazdag és nagyobbára veres és fehér ezüstérczeket szolgálta
tott gyakran termés arany-szemekkel és még a további mélységben is egy
formán nemesnek mutatkozik; a telértöltelék tartalma aranyban rendesen 
•5 egész 7 lat volt, 1000 mázsa 10—15 mázsa marát szolgáltatott, melynek 
ezüsttartalma többnyire 12 lat volt.

Az ott betörő érez némelykor ezüstben 100 latos volt és egy márka ezüst

1 « . . .  . glauchartige Sclinüiiein, bestehend aus Quarz, Glaucli und Spath . . . .»
2 « . . .  . quarzig-glasig-spáthig, glauchartig und greisige Kluft . . . .»
3 « . . .  . kleingreisig silberglanz-antimonialisches Klüftl . . . .»
4 « . . .  . máclitig quarzig Zelenithen-Kluft, waszt benamste Sanct Ignaezi 

Kluft, dessen Streichen aber sowohl, als Verflacken nur beiláufig angenommen Wór- 
den, weil diese máchtige Gangart keine Salbánder hat, und vielmehr ein Stockwerk 
zu sein anscheinet . . . .»

5 « . . .  . quarzig glauchige sich gabelnde «Sct Joajmis Nepomuceni» K lu f t . . . .»



(7 ) FELV ÉT ELI JELE N T ÉS. 1 5 5

és 24 dénár aranyat adott. A tapasztalat egyébiránt mutatja, hogy ezen ér 
a keresztjárótól kezdve, K -tói L-ig aranyban dúsabb, északfelé M-ig pedig 
érezekben gazdagabb volt . ...»1

Ercztartalmára nézve nevezetes az u. n. «Hellingerlauf», mely Lipót- 
és .József-akna között a főtelérnek úgy nevezett «Hellinger» mellékerét mí
velte. A «Hellinger»-ér és egyéb e vágattal átszelt ereknek a következő ércz- 
tartalmuk volt: aranyban átlag 5—6 latosak és kovandban 30 mázsát is ad
tak 3—12 lat ércztartalom mellett.

A Hellinger-vágat 100 méterrel magasabban fekszik mint a mély-altárna 
ezen hatalmas érczköz még teljesen érintetlen és haszonnal lefejthető anya
got nagymennyiségben ígér, miért is a Lipótakna és közvetlen a m. Állam
vasutak jánoshegyi állomása mellett volt -Józsefakna között való terület tova- 
mívelése ajánlkozik.

A Budolf- és Anna-akna közötti terület egy pontja — 300 méterre 
délre az Anna-aknától igen dúsnak bizonyúlt és ezen pont későbben a Kle- 
menti-nyüamon is keresztetett.

Az 1741-ből való bányaterképen ezen gazdag érczközöknek a Mélyal- 
tárna fölötti része még érintetlen és csodálkoznunk kell, hogy a régiek e dús 
közök felfelé való lefejtéséhez nem fogtak.

Nem tételezhető fel, hogy fölfelé ezen nemes ércztöltelék kiékült volna, 
és csak úgy magyarázhatjuk meg a régiek eljárását, ha tekintbe vesszük azon 
rendkívüli, majd legyőzhetlen nehézségeket, melyeket a mélységbe való le- 
hatolás okozott és így természetesnek tűnik elő, hogy a nagy költséggel víz
telenített mélység dús érczközeinek azonnali és pedig alkalmasint rablómíve- 
lésszerü lefejtéséhez fogtak, elhanyagolván az altárna fölött levő érczközöket, 
melyek amúgy is mindenkor rendelkezésre állottak.

A jánoshegyi malom mellett volt Grund-akna a Hellinger-fekvő-nyi- 
lamot 60 mj  mélységben érte el; az abban keresztezett erek ércztartahna 
egy 1806. évből származó «Ueber den Grubenbau, so auf den Horizont des 
Leopoldschachter Hellingerschlages getrieben wird» czímű térképen, követ
kező ércztartalommal jelezte tik : « . . .  a -József-ér mely 16, 127/s fok mel

1 « . . .  . die vordere Hangendklnft führt von E bis P 5 bis 10 löthige Gangé, 
von welchen 100 Ctr. 12 Ctr. 3 bis 5 löthigen Silbersehlick gaben. — Die weitere 
Hangendkluft ist durcbaus sehr edel, gab grösstentheils Kotli und Weissgüldenerz, 
oft mit etwas sicbtbarem körnichtem Golde und ist selbst in ferner Tiefe von glei- 
cher Tugend; dér H alt dér Gangé betrug gewöbnlich in Gold 5 bis 8 Lolli, dér von 
1000 Ctr. abfallende Schlich 10 bis 15 Ctr. und dessen Siclierbalt meistens 12 Loth.

Die dórt gebroohenen Erze kamen manckmal über 100 Loth in Silber und 
bis 24 Dénár in Gold. Uebrigens hat die Erfahrung gelehrt, dass die Kluft vöm 
Kreutzgestánge K  Mittagsseits bis L  reicher in Gold, Mitternachseits aber bis M  
ergiebiger in Erzen gewesen sein
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letti csapással, dél-északi 71 foknyi düléssel észleltetek, két láb vastag, kissé 
szilárd, fehér karczos, többnyire azonban kék és agyagos; a szérkével elért 
próba 1000 mázsában 1 lat aranyat és 25 mázsa féllatos marát szolgáltatott, 
vagy is 0‘46 kilót 1000 mmázsában.1

«C I)  a fotelért jelzi a fedőben, csapása 22 hóra szerint tart, 
117/8 fok düléssel, C és D  között a dtílés 27 fok 20 perezre emelkedik, 
E  pontnál pedig 41 fokra íelszállva nyugot-keletre váltakozik és fehér, szilárd, 
gyakran tárnaszélességen túli kvarczból és kissé megkeményűlt kék agyag
ból áll; a szérkén megejtett próba 1000 mázsában 2Va lat aranyat továbbá 
20 mázsa IVa latos marát adott; vagyis 32Va lat = 1.2 kilót 1000 mmá
zsában.

«A ((Hyromini»- ér (F, G) 17 bora, 14sAt foknyi csapással és 72 fok 
10 pereznyi észak-déli dűlés mellett 5 láb vastag, nagyobbrészt fehéres, kék, 
kvarczczal egyveleges, megkeményűlt agyag, továbbá egy azt kisérő 3—4 
hüvelyknyi vastag kvarczerecskéből á ll; szérkével megvizsgálva, 1000 mázsá-

1 «. . . Joselikluft, welche nacli Stund 16, 127/s Grad streichet, von Mittag in 
Mitternaoht auf 71 Grad fallet, 2 Sokuk breit etwas fest, weiss quarziclit, meistens 
aber blan lettig ist; ihr Siclierungskalt betrug von 1000 Ctr. 1 Loth Gold, 25 Ctr. 
'k  löthigen Schlicli oder 170a Loth =  0'46 Kilo in 1000 M. Ctrnern.

C D  ist dér Hauptgang bei dem Hangenden, er streielit naeli Stunde 22, 
l l ’/s Grad, falit zwischen C  und D  auf 27 Grad 20 Minutén, in  dem Punkte E  auf 
41 Grad von Abend in Morgen, besteht aus weissem festen, oft iiber Stollenbreiten 
Quarz und etwas erbarteten blauen T hon; sein Sieherungsgehalt betrug von 1003 
Centnem 21/s Lotb Gold, dann 20 Ctr. IVa lötliigen Schlicli, oder 32Ű2 Lotli =  
1-2 Kilo in 1000 M. Ctrn.

F ' G  ist die ((Hjronimin Kluft, welche naeli Stunde 17, 143/a Grad streichet, 
von Mitternaclit in Mittag 72 Grad 10 Minuten fallet, gégén 5 Schuk breit ist, gröss- 
tentheils ans weisslich blauen m it Quarz gemengten erbarteten Tkon, dann aus 
einem 3 bis 4 Zoli breiten Quarzgefáhrtel besteket; ihr Siclierungskalt betrug von 
1000 Ctr. 1k  Loth Gold und 15 Ctr. IV2 lötliigen Sclilicli, oder 23 Lotli =  0’8 Kilo 
in 1000 M. Centnern.

H  I  ist die «Francisci» Kluft, sie streichet nach Stunde 16, 87/s Grad, falit 
von Mitternaoht in Mittag auf 63 Grad, ist 3 Sokuk breit, besteht aus stark kiesigein, 
blauen, erbarteten, m it glasigem Quarz gemengten Tkon, und gab von 1000 Ctr. 
dieses Ganggesteines 1V2 Loth Gold, dann 20 Ctr. 1SU löthigen Sclilicli, oder 36Ú2 Loth 
=  l -4 Kilo in 1000 M. Centnern.

K  L  ist die «Sigismundi» Kluft, welche morgenseits nach Stunde 5, 8Va Grad 
streichet, in dem Punkt L  saiger fallet, zwar Stollenbreit, aber auck grösstentlieils 
blau lettig, stark kiesig und nur zum Tkeil quarzig ist. — Abendseits wendet sich 
die Kluft melír gégén Mittag bis auf Stunde 14, 131/* Grad, falit von Mittag in 
Mitternaoht auf 84 Grad, ist in dem Punkte K  in zwei gestaltige Trümmer getkei- 
let; dérén jedes iiber halben Schuh breit, und weiss quarzig ist, sie gibt von 1003 
Ctr. Gangén 4 Loth Gold, dann 12 Ctr. 5aU  löthigen Scklick, oder 72 Loth =  2-4 Kilo 
in 1000 M. Centnern.
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bán V‘2 lat arany és 15 mázsa IVa latos mara volt, azaz, 23 lat vagyis O'S 
kilo 1000 mmázsában.

«A «Francisei»-ér (H, 1) 16 hóra 87/s foknyi csapást tüntet elő észak- 
délfelé 63 fokkal dűlvén; vastagsága 3 láb és tölteléke erősen kovandos, 
megkeményült kék agyag, üveges kvarczczal egyvelegve. Ezen telérkőzetnek 
1000 mázsája IV2 lat aranyat és 20 mázsa l1 * 3 4/4 latos marát szolgáltatott; 
vagy is 36V2 latot = 1 .4  kilót 1000 mmázsában.

«K L  a Zsigmond-érnek csapása keletfelé 5 hóra és 8V2 fok szerint tart, 
és L  pontban függélyesen dűl, tölteléke nagyobbrészt kék, igen kovandos 
agyag és csak részben kvarczos. — Nyugatfelé csapása inkább déli irányba 
fordul, 14 hóra, I3Vi fokig dél északi 84 foknyi dűlés mellett; K  pontnál 
ezen ér két jóravaló telérágazatra oszlik, melyek mindegyike fél láb vastag 
és fehér kvarczos; ezen érnek 1000 mázsájában 4 lat arany, és 12 mázsa
5SA latos mara volt, vagy is 72 lat =  2‘4 kilo 1000 metermázsában-------».

Egy 1795-ből való bányatérképen a Hellinger fekvő vágattal kereszte
zett erek következően jellemeztetnek :

«.. A Hellinger-fekvő-vágatban az erek legtöbbje kvarczos meg agyagos és 
1—3 hűvelyknyi vastagságban jön elő. Egyébiránt a hegység belsejében to
vábbra számtalan kvarczos ér vagy inkább piszkos közetváladék mutatkozik, 
melyből azt lehet következtetni, hogy ezen igen keskeny és majdnem végte
len erecskék inkább a közetváladék között levő kitöltéseknek és nem való
ságos, tartós ereknek tekintendők, mert a horpadások kicsinyek, nem létez
nek a valóságos csapásirányban és igen csekély gorczokat tüntetnek elő; 
daczára annak, hogy a fenyves, melyben ezen horpadások és górczok vannak 
igen száraz, e míveletek látszólag csak a hegység külszíni megvizsgálására 
szolgálhattak. A mellső úgymint a hátsó Ignáczi-ér 4 egész 6 láb vastag.1# 

Végre a Nándor császár-altárnában eddig végzett munkálatokra át
térve, reményt nyújtó körülménynek kell tekintenünk azt, hogy a Il dik 
számú akna déli vájatvégében aranytartalmu antimon telérre akadtak. 
Az altárna e részének mindkét vájatvége lágy, tufás, némely helyt breccsia- 
szerű riolitközetben halad és az északi vájatvógen sok víz mutatkozik, mely 
egy cementbe rakott gátnak beépítése által elzáratott azon czélból, hogy a

1 lm  Hellinger Liegendschlag sind die meisten Klüfte quarzig und lettig von
1—3 Zoli Breite. Uebrigens hat das Gebirge besonders weiter abseits unzáklige quar- 
zige Adern oder schmierige Steinablösungen, aus welchen zu vermuthen, dass diese
sekr schmalen und beinake unendlichen Kliiftel melír ausgefüllte Báume zwischen 
den Steinlagen, als wahre anhaltende Klüfte sind, die Pingen aber, weil sie nur kiéin 
sind, naeli keinem wahren Streichen gehen, dann eben auch kleine Halén liaben, 
obgleich das Gebirge in dem Kieferwald trocken ist, blosse Untersuchungen des Ge- 
birges über Tags sein mögen. Die vordere sowie die hintere Ignacikluft sind bei
4 bis 6 Schuh maclitig.
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déli vájátvágnék az altárna alsó részével való mielőbbi átlyukasztása akadály 
nélkül erélyesen foganatosíthassák; ezen lyukasztás által az altárnavizeknek 
a Garamba való szabad lefolyása megnyílik.1

A IY. számú aknában az eddig 360 méterre előtolt déli vájatvég még 
mindig piroxentrachitban áll, az északi vájatvég pedig tavaly óta nem mível- 
tetett.

A II. számú akna mindkét vágatában és a fővágatban Baumert Károly 
m. kir. bányatiszt és telepvezető által munkaközben gyűjtött feljegyzései 
nyomán következő kőzeteken hatoltak á t :

A [Fővágatban 73 méter vágatott ki; az itt átszelt kőzet földtani tekin
tetben a múlt évi kőzettel szemben nem változott,1 2 folyton dagadó, össze
vissza vetett és gyakrabban egészen összeaprított kőzetben haladtak, a mun
kát rendkívül nehezítette a fötéből a vájat egész szélességében a vágatba

6. ábra-
Szünetelő északi vájatvég.

Agyagnemű omlékony, csuszamlapokkal átszelt trachittufa.

Szilárd riolitnem ű kezet, repedéseiből sugarak alakjában lövel ki a  víz.

Fehéres, sikamló agyagréteg, melyen a víznek jelentékeny része a  vágatba ömlik. 

Azon hely, hol az oldal beomolván, a m egnyitott te jszínű  víz a  vágatba benyo

m ult, m i által a I l- ik  számú a lnában  a vízmennyiség 175 literrő l 1468 literre 

szaporodott.

szivárgó víz, mely az előre haladó vájatvéget folyton kiséri és a már magá
ban véve is nagy nyomást még jelentékenyen növeli. A fővágat egész hossza 
jelenleg 4336

A II. számú akna északi vágatában kivájatott 158 mf . Ezen vágat 
egész hossza jelenleg 588 mj .

A riolittufából álló kőzet itt sem változott: hol riolitnemű szilárdság
gal, bír, hol ismét egészen agyagnemű és lágy.

A fennt említett nagy víz e vágatban az aknától mintegy 588 mf  tá
volban tört be; az akkori vájatvégből mintegy 4 mj  távolságban a kiácsolt

1 L. az 1885. évről szóló felvételi jelentés 164-ik oldalán rajzolt Nándor csá- 
szár-altárna szelvényét.

2 L. az 1886. évi felvételi jelentést.
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vágat jobb oldalait bedöntve; a vágatba s a vájatvég további elhaladásával a 
vájatvéget kisérve folyton nagyobbodott. — Közelebbi felvilágosításul a 6-dilc 
ábra szolgáljon.

A déli vágat 255 méterrel hosszabbodott és jelenlegi egész hossza az 
aknától számítva 427 ‘" f.

7. ábra.
Baloldali felrajz. Alaprajz. Jobboldali felrajz.

AB. metszat. CD. metszet.

a =  lágy riolittufa,
b =  szilárd riolitnemü kőzet kvarezos rétegezéssel, 
c =  antimonerecske, 

x — x =  elvető.

Az áthatolt kőzet az északi vágat kőzetétől csak annyiban különbözött, 
hogy amannál egészben omlékonyabb volt. A kőzet számtalan csuszam- 
lapokkal van átszelve s majd egészen szilárd, helyenként szinte kvarcznemű 
keménységgel, majd ismét egészen lágy.



Helyenként ezen riolittufa vájatvégtől a vágat felé dűlő kisebb-nagyobb 
rétegzéssel bír, hasonlóan a fővágatbeli kőzet rétegeihez, de ezekkel ellenlej • 
tésűek. Ily rétegzés különben az északi vágat kőzeténél is észlelhető.

Az Antimonos-telér vagy erecske e vágatban az aknától 365 mj  távol
ban vágatott keresztül, annak dűlése úgyszólván 90°, csapás vonala 0h—111 
fekvő és fedő kőzete szilárd riolit. Az erecske vastagsága (tiszta antimon) 

2—3 %-től — 1 cjm -ig váltakozik, de a mellékkőzet 
20—30 ef,n vastagságig erősen impregnálva van az 
antimon által, mely a kőzetnek egészen fekete színt 
kölcsönöz s abban számtalan kissebb-nagyobb éles 
szögletű, nem impregnált riolitdarabok láthatók. (1. a 
7-dik ábrát.)

Legújabban az aknától 420 mf  távolságban a 
szilárd kvarczos kőzetben ismét több vékony antirno- 
nos erecske mutatkozott.

A szilárd és lágy kőzet ez esetben egymásba 
lassít átmeneteket látszik képezni a mennyiben e 
két rendbeli kőzet között éles határvonal nem észlel
hető. (1. a 8. ábrát.)

A vágatban megnyitott, már fennt említett, 
nagy víz ama riolit repedéseiből tört be a vágatba, 
melyben az előbb leirt antimonerecske találtatott.

Ezen víz jelentékeny része rövid idő mulva 
kimaradt.

A legújabban feltárt szilárd repedékes riolit- 
tal, melyben az antimoncsuszamlapok mutatkoztak 
szintén, víz nyittatott meg. (Perczenként mintegy 
40 liter.)

A szünetelő, falazott gáttal elzárt északi vágat
ban a víz 7 légnyomással bír (négyzetczentimeteren- 
ként 7 hjg.), a mi 70 mj  magas vízoszlopnakíelel meg.

A IV. számú aknára vonatkozó részletes ada
tok a Kupecz István és Makáve Miklós úrak által 
szintén munkaközben gyűjtött feljegyzések szerint 
a következők:

A Nándor császár-altárna IV. számú akna déli vágatának hossza 1887. 
évi november hó végéig 361 nnj  ; az aknától való kiindulásától a déli vágat a 
piroxentrachit zöldköves módosulatában halad, mely közetet a vágat 18-dik 
méterében egy 0.15m vastag agyagér szel ketté, az e nemű kőzet a vágat 68-ik 
méteréig tart, több 1—3 vastag meddő mészpát értől átszelve.

A 68-ik métertől tovább a közét változása igen feltűnően észlelhető, és

1 6 0  GEZELL SÁNDOR. (1 2 )
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fokonként sötétedő és keményedő egész fekete normál ép piroxentrachiton 
megy keresztül a vágat a 104. méterig, hol ismét a piroxéntrachit zöldköves 
módosulata váltja fel, melyben egy, tonnánként 0.24 aranyat tartalmazó 
2 c,jm vastag ér üttetett meg a 108. méterben.

A 120. méterben egy egészen lágy, pirittel behintett teléres kinézésű 
rétegen megy keresztül a vágat, majd poríirossá válik a kőzet — közben 
egyes tracbittufa (glaucb) fészkekkel — vékony mészpát erektől átszelve.

A 210. méterben egy 2 djm vastag, arany nyomát tartalmazó ér üttetett 
meg. Innen a közét megint átmegy a feketeszinű normál piroxéntrachitba, 
mely 230 méterig tart, innen poríirossá lesz a traehit egészen a 240-dik 
méterig, hol egy vizet hozó ér mutatkozik.

Ezen ér födője úgy mint fekvője pirittel impregnált lágy, fehéres kőzet
ből áll (a piroxéntrachit kaolinos módosulata), mely az ér csapása irányában 
elhúzódik a 260. méterig, hol a kőzet keményedni kezdvén, szemcsés porfi- 
rossá válik, majd a 268. méterben megint igen szilárd (normál) a kőzet 
egészen a 280. méterig.

Innen az áthatolt kőzet egynemű, szemcsés, poríirossá lesz egész a 
'337. méterig, hol egy pirites ér vizet hozott; a 348-dik méterben egy másik 
ér keresztetett, ennek vastagsága 0-5 m] , szintén piritdus és vele egy 5 
átmérőjű forrás nyittatott meg; ezen erek keresztezésétől a vájvégig lágy 
többe kevésbé pirittel behintett teleres kinézésű kőzet következik, mely a
viztől átlévén hatva, nagyon omladozó.

*

Nem zárhatom jelentésemet a nélkül, hogy köszönetét nem mondanék 
mind azon tisztelt uraknak, kik feladatom keresztülvitelében hathatósan 
támogatni szívesek voltak.

így első sorban Péch Antal miniszteri tanácsos és bányaigazgató 
lírnak, továbbá Veress József bányatanácsos és bányaügyi előadó, H ellvig 
Nándor bányatanácsos és bányahivatali főnök, Tribus Antal bányamérnök, 
Dr. Schafarzik F erencz állami geológus, Dr. Zehenter Gusztáv bánya
orvos, Bachmann Gyula kohóhivatali főnök, Baumert Károly és Kupecz 
István hányatiszt és Makávé Miklós bányagyakornok uraknak.

(1 3 )
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