
8. A  körmöczi érczbányaterület bányageologiai felvétele.
G E SE L L  SÁNDOR-tÓl.

Ez idei felvételi területem két vízválasztó közé foglalható és Svábfalu
tól kezdve, a Körmöczi-völgy mentében a Garam-folyóig húzódik, s az 
1 : 35,000 méretű táborkari térkép ÉNy- és DNy-i lapjain, egy
3000 méter széles és 4500 méter hosszú térségre terjed.

Keletfelá a Novelno vagy Hanovai alagúttal kezdve, a Körmöczi- és 
Ihrácsi völgyeket elválasztó hegycsoportot látjuk, a «Murava» (737 mf), 
«Jasztraba-skala» (679 mj), «Osztrahora» (664 mj) és ennek a Pityelovai völ
gyet alkotó Garamvölgybe hirtelen alászálló elágazásaival; a nyugati víz
választó pedig Németlittán alul és Vendfalu, meg a Körmöczi- és Kopernicza- 
patakok között az u. n. «Teufelsberg» (748 mj), «See u. Kirchenwald# 
(693 •”]), «Horny Klapa» (683 mf) és «Schibenice» (374 m/) hegycsúcsok 
által jeleztetik és egy lapos nyereggel szintén a Garamig terjed, itt egy 377 mj  
magas bazaltos hegylapálylyal közvetlen Szt.-Kereszt előtt végződvén.

A Körmöczi-völgy e két vízválasztó között dél-nyugat, észak-keleti 
irányban mélyen van bevésve.

Közvetlen Jasztraba alatt, az Osztrahora hegy kimagasló kúpja domi
nálja a vidéket; nyugati, nem mélyen fekvő lábától a hegység Pityelova falun 
át délre a Garam-völgyig fokozatosan, a Körmöczi- és Jasztraba-völgyekbe 
pedig meredeken alászáll, mely utóbbinak keleti oldalán, a bartoslehotkai 
vasúti állomás fölött, a «Jasztraba skala» sziklacsoporttal kiemelkedik. 
E pontról szép és messzire terjedő kilátás terül el szemünk előtt a Körmöczi- 
völgy egész hosszában, sőt még a Bars- és Turócz-megyék határán álló jános
hegyi templomot is látni; a Körmöczi-völgy jobb oldalán gyönyörű tájkép 
nyílik a «Teuíelsberg»-ről és a «Horny Kiapa» szintén kimagasló szikláról.

A fent körvonalozott terület geológiai összetételeiben főleg piroxentra- 
chit, riolit és tufái, hidrokvarczit, bazalt és diluviális lerakodványok vesznek 
részt ; a riolit- és riolittufa-területen előfordul még azonkívül gyöngykő, hor
zsakő, törmelék-riolit, porczellánföld, továbbá horzsakőtufa és konglomerát 
váltakozó településsel, alárendeltebben pedig a barnaszén nyoma, csiszoló- 
pala, obszidián és félopál.

A m. kir, földtani intézet évi jelentése 1888-ról. 8
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A piroxentrachit elterjedését illetőleg a felvételeket Körmöcztől délre 
folytatván azt tapasztaltam, hogy ezen kőzet a novelnoi alagúttól délfelé 
messzebbre húzódik, mint az eddigi felvételek kitüntetik, u. m. a «Gáli Hrb» 
és «Murává# nevű, a körmöczi «Stoss» folytatásába eső hegygerinczek, hol 
mindinkább csekélyebb felületen mutatkozván, Barfcoslebotka vidékén már 
a riolit és tufái alatt elmerül és csak egyes kúpokban, mint a falutól keletre 
eső területen, a felszínre, kibukkanni látjuk.

A Svábpatak völgyében már riolittufára akadunk, melyből a szilárd 
riolit és riolitporfír helyenként kiemelkedik és különösen az utóbbi meredek 
sziklacsoportokat alkot, u. m. a bartoslehotkai vasúti állomás fölött, és a 
«Horny Kiapa» hegytől délre fekvő már említettem lokalitásokon.

A riolitterület délre a Körmöczi-völgy jobb oldalán részben riolittufa 
és diluviális kavics által váltatik fel, mely utóbbi a «Schibenice» hegytől délre 
a Garamig terjed és Kremniczka falutól kezdve riolit és tufa között a Smol- 
nikot befoglaló területen a Nándor-altárna szájáig elhúzódik.

Ezen diluviábs területen három helyen: u. m. a Kápolnadombon és a 
Schibenice déli folytatásába eső nagy hegynyúlványon a Garamig és még 
azon túl a Ladomerfalutól Podhrad faluba vezető út mentén bazaltfeltörések 
és bazaltos kőzetek mutatkoznak.

A «Na-Certu», «See u. Kirchenwald# meg az «Okola-szalasu» hegyek 
közé foglalt nagy kiterjedésű riolitterület határvonala a piroxéntrachittal 
Littafalu déli végén a Litta-völgy tengelyébe esik és keleti irányban áthúzó
dik e völgynek keleti elágazásába, megkerüli a «Na-Certu» csillagszerű elága
zásokat képező 750 magas riolittömzsöt és levonulva Vendfalu felé, az 
e faluval szemben, a Körmöczi-völgy bal oldalába átcsapva, a vasúttól kezdve 
déli irányt követ a 170. sz. őrházon alulig (392. sz. pont), innen pedig 
észak-keleti irányban a felvételi terület széléig terjed.

Svábfalu és Bartoslehotka vidékén e vonal részben a tufákkal ha
táros.

A littai fővölgy egész hosszában északfelé Littafalutól kezdve piroxen
trachit terül el, mely kőzet innentől kezdve a felvételi terület északi hatá
ráig kizárólag uralkodóvá válik. A piroxentrachit a littai völgytől nyugatra 
is húzódik és már a felvételi terület határán túl föléj e édesvízi kvarczot talá
lunk lerakodva, mely közel két ponton, u. m. az «Am Hübel» nevű hegy déli 
lejtőin és Szlaszkafalu fölött malomkőbányák megnyitására indított. Az első 
helyen egy porosz-sziléziai vállalkozó tárja fel a hidrokvarczitot, mely itt 
6 méter vastag rétegekben mutatkozik és pados elválást előtüntetvén, a 
malomkőgyártásra alkalmas anyagnak bizonyúlt.

Nevezetes azon tünemény, hogy a littai völgytől keletre az imént 
említett nagy kiterjedésű riolitterületen a hidrokvarczit alapját riolit, a völgy 
nyugati részében pedig piroxentrachit képezi. A «See u. Kirchenwald# lég
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alsó nyugati elágazásán szintén egy nagyszerű jelenleg parlagon heverő 
malomkőbányát találtam és ez is már a felvételi terület határán kiviil esik.

Eiolit a Körmöczi-völgy mind a két oldalán több egymástól elkülönít
hető területen fordul elő, melyek horzsakőtufa és riolittufa által körülvéve 
ezekből sziget alakjában kiemelkednek u. m. a Körmöczi-völgy bal oldalában 
Bartoslehotka falu táján ; vagy részben trachithoz simulnak, mint a falu felső 
részén a «Murává# hegy nyugati lejtőin észlelhetjük.

Nagyobb területen mutatkozik a szilárd biotitdús riolit a bartoslehot- 
kai vasúti állomás fölött a «Jasztraba Skálán#, hol meredek várrom-alakú 
sziklacsoportot alkot és a «Snozi» nevű hegylej tőtől kezdve délre a «Kecska# 
alagút, «Burova» és «Haj» meg «Tepla-Grun» hegyormok által jelzett terü
leten a Garam-folyóig terjed.

A Sváb- és Bartoslehotka faluktól nyugatra eső területen u. m. a «See 
u. Kirchenwaldu, «Haj» és «Horny Kiapa» hegységek, meg az ezeket körül
vevő hegylapályokon és völgyekben riolit az uralkodó kőzet, és csak a II-dik 
számú akna nándoraltárnai részében a déli vájatvégben lelt kőzettel, és egy 
helyen finoman behintve szabályos, átlátszó, parányi gránátkristályokat 
találni benne.

Igen nevezetesek a Svábfalutól északra és délre a körmöczi patak jobb 
partján «Haj» és a «Na-Certu» közötti területen szálban álló kőzetek. Szívós 
fehér alapanyagban itt perlitre átváltozott földpát észlelhető és ezen alap
anyag szabálytalan likacsokat mutat, melyek belül üresek és finom kvarcz- 
kristályokkal kibélelvék.

Ezen rétegek Svábfalunál kaolinná elmállva a körmöczi kőedénygyár
ban értékesíttetnek.

A Svábfalutól Német-Littára vezető úton számos helyen feltárva találni 
és Pettkó szerint a törmelék-riolittal összefüggésban volnának; e szerző 
után a kötőanyag egy szarúkőféle kőzet, részben a brecsiákba való átmenete
ket, részben pedig egy brecsiákkal kitöltött vékony érhálózatot észlelni, mely 
a fehér vagy zöldes anyagot áthatja, gyakran e kőzeteket tufaszerüek és 
rótegzést tüntetnek elő, mint a Svábfalutól Német-Littára vezető út mentén, 
különösen a vízválasztóhoz közel u. n. «Kuruczenblös» Körmöczi-völgy felé 
néző lejtőin több helyen megfigyelni alkalmam volt.

A szferulitképződés éles határvonalok által jelezve, áthatja a felső réte
gek összes anyagát, egy liegyfensíkot képezve.

A törmeléktrachit közvetlen a piroxentrachit zöldköves módosulata 
körül, összefüggő tömegben mutatkozik és mint Körmöczön láttuk, kétségen 
kívül a zöldkövön felül rakódott le. Azon válfajok, melyekben a brecsiás 
szövet nem vehető jól ki, a legmagasabb régiókat foglalják el u. m. a «Teu- 
felsbergen», de itt is találni riolitbrecsiát egyes tuskókban; a nagyobb szemű 
féleségek úgy mint a svábfalvi porczellánföld e régió körülbelül közepét fog
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lalják el, végre a homokkőszerűek a völgyben fordulnak elő igen szépen, pl. 
a svábfalvi u. n. fekérúton, ez utóbbin települést is észlelhetni 22 — 24h 
közötti csapással, keleti 25— 30 foknyi dőlés mellett.

A törmelókporiir a riolit töredékéből áll és abba oly lassú átmeneteket 
képez, hogy a kettő közötti határ pontosan alig határozható m eg; a törmelék- 
porfir nevezetes válfajaiban nem egyéb mint egy brecsia, melyben a töredék 
riolit, a kötőanyag jaedig szarukő, számtalan egymástól eltérő válfajokban 
jön elő, melyeknek legíontosabbja a porczellánföld.

A brecsiában való riolittöredék t. i. gyakran kaolinosodik, és némely
kor a kötőanyag is riolitos és szintén kaolinosodásnak indúl. A svábfalvi 
porczellánföldbányákban és azok közelében a kaolinosodás minden stádiuma 
úgy a töredéken változatlan kötőanyag mellett, mint evvel együtt elváltozva 
figyelhető meg.

A riolitterületen belül alárendelten gyöngykövet is találni és pedig 
három helyen, u. m. a Bartoslehotka és Jasztraba faluk között elterülő hegy
nyergen álló vasúti töltés jasztraba-völgyi alapzatán a «Na-Bartosi» és ((Jasz
traba skala» hegyormok közé eső részen, a Német-Litta falu alsó végén és a 
«Smolnik»-on Kremniczka falutól délnyugatra.

Ez utóbbi lokalitáson a riolitsziklán kis kúpot alkot, mely a túlsó 
Szt.-Keresztnek néző oldalon tufák és konglomerátok által szegélyeztetik. 
Fent a perlit legtipusosabban fordul elő, részint egészen tisztán és csak gyé
ren fekete csillámot és földpátot zárván be, részint szferulitgolyócskákkal 
keverve, melyek gyakran nagy mennyiségben mutatkoznak; a kúp alján 
horzsakőszerű kőzetbe átmenvén teljesen palássá válik, ebben is azonban a 
perlit még igen jól kivehető.

Német-Litta falu alatt a perlit törmelék-riolit közelében jön elő, mely 
kőzet a «Teufelsberg»-et alkotja es nyugat meg észak felé piroxentrachittal 
határos.

A Bartoslehotka-Jasztraba hegynyergen a perlit szintén a riolit szélén 
fordul elő és úgy ebbe, mint a perlitbe átmeneteket képez.

Svábfalu alatt és a Sváb völgyben felfelé a «Hanovai» alagút északi 
nyílása alatt a riolittufa kezdődik, délfelé a körmöczi völgyben Bartoslehotka 
falunál uralkodóvá lesz és áthúzódik délkeletnek Jasztraba faluig riolit és 
bazalt által határoltatván; nagy kiterjedésben látjuk még e kőzetet az I-ső 
számú aknával szemben levő tágas hegyöbölben és Körmöcske falu területén, 
míg végre a körmöczi pataknak a Garamba való szakadásánál a Garam-völgy 
alluviális és diluviális rétegei alatt elmerül.

Ezen rétegcsoport a következő kőzetekből á ll: vulkanikus hamu, 
homok, helyenként tajtkő, ez után riolittufa és konglomerát szilárd riolit- 
görgeteggel, obszidiángolyókkal és szórványosan jaspisszal. E réteg 0-5-—5 
méter vastag és ezt követi ismét különböző szemnagyságú és vastagságú
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riolithomok és helyenként tajtköves riolittufa. A jasztrabai völgy mély bevá
gásaiban és vízmosásaiban e rétegcsoportot némely helyt két-háromszor is 
váltakozva találjuk feltárva, de különösen szép szelvényekben a vasút bartos- 
lehotka-—osztrahorai vonalrészén, melynek északi végén pedig rendes 2— 6 
fok között ingadozó települést észlelünk. A 169. számú vasúti őrház fölötti 
bevágásban szénsudarat is észlelünk, melynek fekvője hidrokvarczit, fedője 
pedig a fent említett szürkeszemű riolithomok.

A porfiros sok helyen fluidiái szövetet előtüntető szilárd riolit. Bartos- 
lehotka falunál e tufákból négy ponton elszigetelve kiemelkedik és egy 
helyen a Körmöcztől délre vonuló piroxentraehit folytatásában, egy biotit- 
trachitsziget is kiválasztható e riolittufa rétegcsoportban.*

A Bartoslehotkáról Jasztrabára vezető úton riolittufán haladunk, 
mely az e vidéket nagy szerpentinákban átszelő vasút mentében a 170. sz. 
vasúti őrháztól kezdve a bartoslehotkai állomásig és még azon túl majd a 
kecskai alagútig szép szelvényekben megfigyelhető.

A 169. számú vasúti őrház fölötti bevágásban és Jasztraba falu terüle
tén a riolittufa hatalmas lerakodásokat képez, és a mély vízárkokban és víz
mosásokban e tufát, márgás agyagos rétegekkel váltakozva, csekély északi 
ellenlejtes dőléssel 2— 6 méter vastag rétegekben látjuk lerakodva. A jasz
trabai medencze mélyében e rétegek majd visszintes települést mutatnak és 
e tufákban gyakran fadarabokat is találni.

A tufák legnagyobb elterjedése a Körmöczi és Ihrács-patakok közé esik, 
mely utóbbi azonban már felvételi területünk keleti határán túl van.

A Pityelova és Bartoslehotka közötti terület nagy katlant képez, mely
nek központja Jasztraba falú és mely a «Jasztraba-skala» és «Gyúró va-skala» 
hegycsúcsok által félbeszakíttatik. Észak és keletfelé ezen medencze piroxen- 
trachit által határoltatik, az északi határ részben a «Gyúróvá-skala» és a 
Svábfalu felső részen a német-littai piroxentrachittömeggel való összekötte
tésébe esik. Délnek a kecskai és osztrahorai riolit és bazaltos trachittömeg 
határolja e tufamedenczét, míg nyugatfelé a körmöczi völgyben Svábfalutól 
Kremniczkán alulig elterjedő tufarétegekkel egyesül.

A rétegek diilését számos helyen észlelhetni, úgy a II-dik számú akna 
alatti kőbányában, hol az altárna boltozására szolgáló kőanyagot termelik, 
és déli 35 foknyi dőlés mellett és 4 rjm— 4 dfm vastag padokban váltakozva 
finomszemű zöldes kék, és nagyszemő sárgás barna konglomerátszerű riolit
tufa feltáratik.

Igen szép szelvényen e tufák a vasút mentében is íeltárvák, különösen 
pedig a bartoslehotkai vasúti állomás és a 165. számú őrház közötti vonal
részen, mint az ide csatolt szelvényen láthatni. (L. az 1-ső ábrát.)

* A kecskai alagút északi nyílásán a fluidiái szövetű rétegek összetolása és 
liajlítása szép szelvényen tanulmányozható.
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A horzsakőtufák főképen igen elváltozott, összemorzsolt horzsakő- 
darabokból állanak, zárványképen gyöngykőszemeket és darabokat látni 
bennök nagy mennyiségben, és némely helyt gyöngykőtufába való átmenetek 
észlelhetők; e tufa homokkal váltakozik, mely inkább felzites vagy kao- 
linos. mint kovás; legfinomabb válfajai fehérek.

A homokkőszerű tufa durva konglomeráttal váltakozik, mely félig üve
gesedet! trachit és kvarczdarabok'at tartalmaz, u. m. a Smolnikon Krern- 
niczka falutól délre és a Nándor-altárnában.

Az édesvízi kvarcz a körmöczi fővölgy jobb oldalán az első számú 
aknától nyugatra nagy területen jön elő és három régi meg egy új malomkő
bánya által van feltárva és nagy kiterjedésű lokalitásokon a riolitot borítja, 
u. m. az I-ső számú akna területén, a II-dik számú aknától nyugatra fekvő 
hegynyúlványon, és a «Horny Klapa» hegycsúcstól délre és délkeletre.

1. ábra.

Különböző szemnagyságu és Kiolittufa szilárd riolitgörgeteg-
vastagságu vulkanikus homok, - gél, obszidiangolyókkal és szőr- 
hamu és helyenként horzsakő ványosan jaspisszal.

A «Horni-Klapa» keleti elágazásán 2 kilométerre nyugatra az I-ső számú 
aknától telepített új kőbányában, a rétegzett kvarcz északi csapást és cse
kély keleti dőlést tüntet elő 8— 9 ° között; az egyes rétegek vastagsága 
0 5 — 1 méteren tűiig is váltakozik.

E hidrokvarczit fehér, nagyobb részt tömör, némely részeiben átlátszó 
és az egyes nagyvastagságú rétegek vagy padok finom sávos és különféle 
színű vékony kovasav-rétegek által vannak elkülönítve.

Az édesvízi kvarcz, mely helyenként igen sok növénymaradványt, neve
zetesen nádszálakat és fatuskókat tartalmaz és itt-ott félopállá átváltozik, e 
vidéken mindenütt a riolit és részben a riolit-tufák fölé rakodik, úgymint a 
«Horni-Klapa» hegyen és a Körmöczi-völgy jobb lejtőin észlelni.

•Tasztraba nyugati végén a bazalt nagyobb felületű domb alakjában jön 
a felszínre és a Körmöczi- és -Jasztraba-völgyek vízválasztóján a riolitek és 
tufáiból kiemelkedik, azokban hatalmas telérszerű elágazásokat képezve, 
mint a vasút mentén a 165. számú őrháznál több helyen láthatni.
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A «Jasztraba- skala»-tói délre szintén bazalt emelkedik ki a riolit és 
riolittufából négy egymástól elkülöníthető területen, melyeknek elseje leg
nagyobb kiterjedésű a «.Jasztraba-skala» és Osztraliora hegyek között elterül; 
két kisebb térfogatú feltörés Pityelova falu északkeleti, a negyedik legkisebb 
pedig déli határán van.

A két középső bazalt-feltörés között egy kis hegylapály terül el, melyen 
a gneisz, finom szemű szienit és kvarcz gömbölyített töredékét nagy mennyi
ségben találjuk, azt a benyomást nyervén, mintha e helyen a bazalt által 
emelt kristályos alaphegységgel lenne dolgunk, daczára annak, hogy szálban 
állóan azt sehol sem észlelhetni.

A jasztrabai katlan délnyugati szélén tufa- és konglomerát-rétegek- 
ből kiemelkedő Osztraliora kúp bazaltja kevés olivint tartalmaz, tömör, 
némely helyt pados elválást elötüntetvén, de a riolit közelében fent a 
hegyen, hol ezen fehér, tömör riolit bazaltra reá települ, emez likacsos és 
salakos.

2. ábra.

Bazaltos tracliyt j Riolittufa

A kúp keleti oldalán egy sokkal alacsonyabb bazalt-nyereg észak felé 
húzódik és meredek oldalait a főkúp felé fordítja; itt a kőzet vékony pados 
elválást tüntet elő, a lemezek 5— 10 vastagok és északnyugati csapás
mellett 40 fokkal délkeletre dőlnek.

A kúp északnyugati lábától kiindulva, egy nem igen kiemelkedő bazalt
folyamot a Körmöczi-völgy meredeken alászálló bal lejtőig követhetünk; e 
bazalt-folyam telérszerű elágazásokat is tüntet elő, mint a vasút mentében a 
bartoslehotkai állomáson alóli, ide csatolt ü-ik számú szelvényen láthatni.

Barna, likacsos, lávaszerű bazalt tömör bazalttal akként váltakozik, 
hogy majd csupa likacsos és salakos, majd szürkés, tömör bazalton hala
dunk; szórványosan horzsakő-brecsiát és fehéres szürke riolit-tuskókat 
találni.-

Ezen bazalt-folyam, mely részben horzsakő és riolit-tufán nyugszik, 
eleinte északnyugati irányban húzódik a «Jasztraba-skala» felé és épen 
ezen hirtelen kiemelkedő riolit-szikla előtt nyugat felé vonul és oly irányba 
megy át, melynek folytatásába a Körmöczi-völgy túlsó oldalán a Szent- 
Kereszt fölötti sokkal mélyebb fekvésű bazalt-plató esik.

Itt a bazalt tufán és konglomeráton fekszik, mely kőzetek befoglalják,
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fent tömör, de alul a homokkőszerű riolit-tufával való érintkezésén a déli 
meredek lejtőkön likacsossá és salakossá válik, a homokköves tufába a leg
különbözőbb átmeneteket előtüntetvén.

Az osztrahorai és szent-kereszti bazalt egykoron hihetőleg összefüggő 
egészet képezhetett és két részre való elkülönítése a Körmöczi-völgynek 
később történt kimosása folytán jött létre.

A Szent-Keresztre vezető országút mentén még egy kis bazalt-kúpot 
lelünk, ezen egy kis kápolna áll és ez nem települ a tufákra, hanem látszólag 
a mélységbe hatol.

Az Osztrahora-hegytől délre végre két helyen mutatkozik bazalt, úgy a 
«Strimni-vrsek» nevű ponton Pityelova falu fölött is egy kis bazalt-kidudo- 
rodás a pityelovai templomtól délre, a magyar államvasutak vonalán levő 
első alagút fölött.

Nándor-altárna.

A fent leírt terület egész hosszában a körmöczi nemesfém-telérek mély
ségének megnyitása czéljából hajtott Nándor-altárna vonul délnyugati észak
keleti irányban. A 14 kilométer hosszúra tervezett áltárnából eddig összesen 
vagy 6’4 Hn van kivájva.

Az abban folyó munkálatok által föltárt kőzetre áttérve, a három jelen- 
eg növelésben levő vájatvégben lelt kőzetet a helyszínén megszemlélve, ez 
csak is a fővágatban változott, a mennyiben itt szilárd tracbitra (piroxen- 
trachit) akadtak; ezen pont az altárna szájától számítva 4i70 OT/  távolságra 
esik, és folytatásába azon telérszerű bazalt-kibúvásoknak, melyeket a vasút 
mentén a bartoslehotkai vasúti állomástól délre fekvő vasúti őrháznál fel
vettem (1. a 2-ik ábrát).

Eddig az altárna fővágata 80 méteren túlig piroxen-trachitban halad 
és e bazalt-telérek még nem mutatkoztak; kizárva nincsen az sem, hogy az 
áltárna e részében a -Jasztrabától délre és az Osztrahora-hegyen nagy felü
leten kiválasztott bazalt vagy bazaltos trachit alapjával van dolgunk.

E kőzet a körmöczvidéki nagy kiterjedésű piroxen-tracliittal is össze
függésben áll, a mennyiben petrografiailag azonos a IV-ik számú akna déli 
vágatában lelt kőzettel.

A földtani térképnek megtekintése ebbeli feltevéseinket nagyon is való
színűvé teszi, miután e trachit a felszínre nem jön, és az altárna e részében 
a piroxen-trachit egy földalatti kidudorodásának látszik, mely a reá tele
pülő riolittufák eredeti települését megzavarta, és melynek hatása úgy a 
felszínen, a bartoslehotka-osztrahorai vonalrészen, mint az altárnában, az 
I-ső és Il-ik számú aknák közötti altárnavonalon a tufarétegek rendes és 
ellenlejtes dőlésében nyilvánul.
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Ezek magyarázatára az 1885-ik évi felvételi jelentésemben hozott 
Nándor-altárnaszelvény folytatását ide csatolom (1. a 3-ik ábrát).

Az e hosszszelvényben kis méreténél fogva ki nem tüntetett elveté
sekre megjegyzendő,* hogy ezen elvető lapok, melyek különösen a tufában 
és erre következett össze-visszavetett és aprított agyagpalában észlelhetők 
voltak, egymástól nagyon elütő csapásnak ugyan, de legnagyobb részben a 
kőzet rétegzésével ellenkező lejtésűek. Az altárna 2360-ik méterében, hol az 
agyag után a tufa következett, valamint a 3900-ik méterben, melynél a 
tufára a korábbi jelentésekben már említett rendkívül omlékony agyagpala 
jött, e különnemű kőzetek szintén egy-egy elvető lappal vannak határolva.

3. ábra.
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szerte zúzott riolit (40 m.) ér után 
10 m. szilárd riolit majd ismét tufa 
és 6200 m.-ben riolit antimonerek- 
kel, az antimonér mögötti függélyes 
elvető megint a tufát hozza a II-dik 
számú aknáig és azon túl az északi 
vajátvégig m.-nél.

A 4370-ik méterben a piroxen-tracliit az agyagpala után következő- 
képen jelentkezett (1. a 3. ábrán az alaprajzot).

A két kőzet közötti határlapnak folytatása jobbról és balról elhatároz
tatván, a jobboldali (X) eddig a rajzon előtüntetett eredményt szolgálta.

Ezen vállap egy 40— 50° lejtésű 1—5 %  vastag meszes erecskét 
képez; ily fehér erecskékkel különben mindkét rendbeli kőzet van ellátva: 
és pedig az agyagnemű kőzet vastagabb erecskékkel sűrűbben, a szilárd 
trachit egészen vékony erecskékkel és ritkábban minden irány szerint átszelve, 
a kékes szürke színű agyagkő e vállaptól mintegy egy méter vastagságban 
egészen elváltozott.

Agyagnemű szövete és a levegőnek kitéve csakhamar összerepedező 
tulajdonságának megtartása mellett, ugyanis keménysége ezen határlapnál

"  Baumert Károly bányatiszt úr szíves közlései nyomán.
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feltűnően nagyobb, színre nézve pedig igen szép brecsiás kinézésű, sötét 
zöldesszürke alapanyagban egészen világos színű kisebb-nagyobb szögletes 
darabok látszanak sűrűn behintve.

A piroxen-trachitban előforduló nyílt repedések (r. r.), melyek a fent 
leírt vállappal majdnem egyközűek, a fővágat vájatvégóben még mindig 
ismétlődnek és átvágásuknál a vágatba tóduló nagy vízmennyiség a régeb
ben keresztezett repedésekből lassan kimaradván, a vájatvéget folyton kíséri 
A vájatvég 1888 november 14-én még mindig piroxen-trachitban állott.

Az altárna-fővágat egész hossza jelenleg 4470 méter és a jelenlegi 
ellenvájatvégig még 403 méter marad kivájandó. A Il-ik számú aknai déli 
vájatvég az ismeretes tufában halad. Az e vágatban is gyakran előforduló 
nagyobb mérvű elvető lapok, úgyszinte az e vágattal már előbb átvágott 
riolitban előforduló nyilt repedések is, úgy csapás- mint lejtésre nézve 
hasonlók a fővágatbani trachit és agyagpala leírt vállapjához; a 640-ik mé
terben kovásult szénsudar jaspiszszal találtatott.

Ezen vágat jelenlegi egész hossza a Il-ik számú aknától számítva 
697 méter.

Az északi vágat, melynek üzeme szünetel, egész hossza 588-l méter. 
Szénkutatás czéljából az I-ső számú aknában folyamatban levő méty fúrás
nál az akna fenekében megkezdett fúrólyuk 1888 nov. 14-ig 57'0 méter 
mélységet ért el. Az itt átfúrt kőzet csupán tufa. Ezen riolit-tufában az 
altárna fővágattal az I-ső számú akna fölött áthatolt két vékony szénréte- 
gecske a fúrólyukkal is már kereszteztetett. A fúrólyuk átmérője 30 cfm.

A IV-ik számú aknában a déli egyedül mívelésben levő vájatvég 
1888 nov. 12-én Kupecz bányatiszt szíves közlése szerint 590 méterben az 
aknától számítva piroxen-trachitban áll, a kőzet igen szilárd, és a 392., 410., 
420. és 448-ik méterben mészpát-erek keresztettek, de ércztartalmú ér 
1888 évben nem fordult elő.

A IV-ik és Il-ik számú aknák között levő eddig még ki nem vágott 
altárnarészt, a felszínen észlelt földtani viszonyok szerint, a Il-ik számú akná • 
tói kezdve Bartoslehotka faluig, sőt lehetséges, hogy a Ill-ik számú, újból 
mívelésbe nem vett régi akna tájáig, a riolit-tufákban fog haladni; a 
Ill-ik számú aknahányon talált kőzetanyag után ítélve, innentől Vend- 
faluig riolitban, és Vendfalu táján, emennek a piroxen-tracliittal érülésót 
keresztezvén, át fog menni az altárna a szilárd és törmelék-riolit alapját 
képező és a IV-ik számú akna déli vágatában kezdettől fogva tartó píroxen- 
trachitba, mely, ha a régi altárnairányt észak felé követik, alkalmasint a 
Mihály-aknáig fog tartani.

Az új altárnairány szerint az altárna a IV-ik számú aknától nyugatra 
a főtelérekre hajtatni, és ezeket elérve, a csapásirányban az altárnával egy
úttal azok feltárása czéloz tátik, de tekintve azon körülményt, hogy az altárna

i  a a
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nívójában a Mihály-aknától kiindulva, az Anna-akna, Ludovika és IV-ik számú 
aknák felé még az altárna első építési időszakából jelentékeny hosszú vága
tok (összesen 636 mj ) már rendelkezésre állanak, továbbá azt, hogy a Mihály - 
és a IV-ik számú aknák a régi tervezet szerint egyenes vonalban összekötte
tése zöldkőben sokkal hamarább volna keresztülvihető, mint az altárna- 
iránynak a IV-ik számú aknától a Schrámentelórre eltérése, és az e telér 
csapásában szilárd szarúkő-féle tölteményében való előtolása, tekintve végre 
még azon nemzetgazdasági momentumot is, mely szerint a régi altárna- 
irány megtartása által, a városi és károly-aknai bányatársulatok dús ércz- 
közeinek mélységben való hozzáférhetővé tétele, e szegény, már évek során 
át sinlődő bányavidék újból felvirágozása, és ennek folytán kulturális tova- 
fejlődése tetemesen előmozdíttatnék, a IV-ik számú aknától követendő 
altárnairány végeldöntése tárgyalásra érdemesnek ajánlkozik.

Figyelembe véve a közérdeket, e két altárnairánynyal szemben esetleg 
egy harmadik, e kettő közé eső, és a IV -ik  számú meg Ludovika-ahiát egye
nes vonalban egybekötő altárnairány talán jobban felelne meg.

A magánbányászatnak hozzájárulása az altárna költségeinek részben 
fedezésére csak is méltányos lenne; a közös érdek ily módon összekapcso
lása által pedig ezen nagyszerű, több generáczió anyagi jólétének emelését 
czélozó altárnával elérendő eredményekben az összes érdektárs részes lehetne, 
és kétséget alig szenved, hogy a mélység megnyitása kérdésének valamennyi 
érdekfelet kielégítő megoldása, minden tekintetben az állam javára is 
esnék.

Nem mulaszthatom el végre felsorolni újabb bizonyítékokat arra nézve, 
hogy a körmöczi nemeefém-telérek még kimerülve nincsenek és mennyire 
alaptalanok azon kételyek, melyek a telérek mélységbe tartása iránt régeb
ben felvettettek. Legalkalmasabb erre két dús aranylelet, mely a körmöez- 
városi ((Zsigmond György# bányában 1888. évben találtatott (1. a 4., 5. és 
6-ik ábrát).

A Körmöczbánya városi és a Károly-bányatársulat telérei Körmöcz- 
bánya város alatt terülnek el és a főtelérvonulattól keletre, ennek fedőjében a 
piroxeu-trachit zöldköves módosulatában (zöldkőben) különböző vastagság
ban tárattak fel, mely anyakőzet úgy fedő, mint fekvőben kénkovandot tar
talmaz.

Schwartz bányaművezető szerint a telérek tölteléke kvarcz és helyen
ként puha, kékesszürke agyag 1 e/» -tő l 5 cfm-ig terjedő vastagságban.

Ezen kvarcz-, illetve agyagban az arany finom szemcsékben behintve, 
mint termésarany fordul elő, továbbá kénkovand, ezüstfényle . és antimonit.

A kvarczban helyenként a termésarany lapkákban, finom hajszál és 
részint jegeczedve fordul elő, és alárendeltebb mennyiségben helyenként 
a mellékkőzet is színarany nyal van impregnálva.

1 2 3
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A telérek csapás- és dőlésiránya változik; a főtelérek csapása észak
déli, 70— 80 ° közötti dőlés mellett és pedig a «Zsigmond-telér» kelet felé, a 
«György-agyagiéiért) megfordítva keletről nyugat felé; ezen csapásra külön
böző szög alatt a kisebb kiterjedésű és vastagságú telórek egész raja 
található.*

(12)

4. ábra.

A csapásirányban e két telér dél felé egymáshoz mind inkább közeledik ; 
merőlegesen ezen telérekre a Nepomuk-telér van telepítve, mely a Zsigmond- 
telér után a legdúsabb és ezüstérczeket is tartalmaz.

A Zsigmond-teléren eszközölt feltárásokkal kiderült, hogy a telér kitöl
tési anyaga a mélység felé mind inkább dúsabb lesz, s újabban megejtett 
próbák szerint 2 0 —2 5  grammos-zuzóérczet szolgáltatott tonnánként.

I-ső lelet (A B  szelvény) föltáratott 1888. évi május hó 8-án, s tartott

* Az erre vonatkozó rajzokat Schwartz Gyula városi bányamű vezető úr szíves
ségének köszönöm.
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dél-e. julius hó 2-ikáig; összes termelése a nyers éreznek 110% ,  ebből 
nyeretett 5'562 %  arany-ezüst 6200 frtnyi értékben.

Az arany-ezüstnek tartalma finom aranyban 0-661 % , 
ezüstben 0'327 %  egy %-bau.
A vasúti folyosó 452-6 méter tengerszín feletti magasságban létezik és 

112‘9 ’"/ a külszín alatt.
Az a) színaranyköz vastagsága 5— 6
b) színaranyköz vastagsága 7— 9 ‘‘fm.
II-ik lelet (C D szelvény) föltáratott 1888. évi szeptember hó 22-én, a

6. ábra.

C 3

Vasúti

Az első szeptember 26-án még tartott s 4 munkaszak alatt 8'1 %  
nyers érczet eredményezett; az utóbbi julius 12-én kiékelődött s 5 %  nyers 
érczet szolgáltatott.

Vasúti folyosó színe az Adriai tenger felett 452-9 méter, a külszín 
alatt 107-1 méter.

c)  színaranyköz 4— 5 cJn,
d) színaranyköz 3— 4 %j.
Ily adatokkal szemben a telórek mélységbe tartása iránt következteté

seket vonva, a körmöczi nemesfém-bányászat újból felvirágzására nézve 
nagyon is kedvező távlat nyílik, mely a mélységet megnyitni hívatott 
Nándor-altárna kiépítése körül fáradozó bányászra csak buzdító hatással 
lesz, de egyúttal hívatva van a döntő körökben megszilárdítani azon meg
győződést, hogy ez altárnára fordított költség kárba veszni nem fog.

A mennyiben «idő pénz# és a körmöczi bányászat mielőbbi jövedel
mezőve tétele igen kívánatos, ez pedig csak is az altárna mihamarábbi befeje

( Főtepászta

vájvég talpán julius 8-án.

5. ábra.

a  ,3b
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zése által elérhető, még a nagyobb pénzbeli áldozattól sem kellene vissza
riadni.

*
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