
7, A nagybányai érczbányaterület bányageologiai felvétele.
GESELL SÁNDOR-tÓl.

(Egy térképpel.)

Ezidei felvételi területein a kereszthegyi telércsoporttól nyugatra esik 
és magába foglalja a vörösvizi, borpataki és láposbányai völgyek területén 
előforduló bányavidékeket.

E terület topográfiája a következő :
A fernezelyi fővölgy és a nagybányai lapály között egy hatalmas 

hegynyereg emelkedik, mely kelet— nyugatra Firizáig vonul, és melynek 
nevezetesebb csúcsai, u. m. a Sírimba, Plestjor és Ulmasa a Szazar színe 
fölé 400—600™/-ig emelkednek.

A térkép határából már kieső Plestjor havas déli lejtőitől görbe 
vonalban két hegyláncz délfelé tart és befoglalja ama nevezetes vörösvizi 
völgyeket, melyekben ősidőktől máig, időközönként és helyenként igen 
élénk bányászkodás folyt.

Az egyik hegyláncz eleinte mély nyerget képez, folytatásában azonban 
a Decsén csúcson ismét 400”/-re  emelkedik, és a nagybányai sörfőzőnél 
végződik; a másik mélyebb benyergelések nélkül a Maria-erdőben a Kőallja 
csúcscsal végét éri.

A Szt.-Jánosvölgy és a borpataki völgy között elterülő hegységek 
nevezetesebb lánczolatai, u. m. a Dongás, Szarkarét és a Morgó 3— 500™/ 
tengerszín feletti magasságot érnek el.

Ezekben és az előbb említettem Decsén és Kőallja hegycsoportban a 
Kövespatak, Hosszúpatak, Szárazpatak, Szüküllő és Feketepatak vizei ered
nek és a vöröspataki fővölgyben egyesülnek.

A térképre egy pillantást vetve azt találjuk, hogy az Ulmásán kez
dődő vízválasztók egyfelől a tovább nyugatra fekvő láposbányai, másfelől 
pedig a borpataki völgyet alkotják, melyek úgy, mint a vörösvizi és íog- 
hagymási patakok, szintén a Szazarba ömlenek.

Zöldkő (kvarcztrachit zöldköves módosulata) a szilárdság minden 
nemeiben azon kizárólagos kőzet, mely a fent körülírt területen előforduló 
telérek anyakőzetét képezi, ezen telérek a veresvizi völgyekben í — 3 órai
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közötti csapás és többnyire meredek 50—70 fokú dőlés mellett, keletről 
nyugat felé számítva, a következő sorrendet követik:

1. Vinczetelér, 2. Lőrincztelér, 3. Nepomuktelér, 4. Johannatelér
5. Józseftelér, 6. Mihálytelér, 7. Lipóttelér, 8. Szent-háromságtelér, 9. Er- 
zsébettelér, 10. Mártontelér, 11. Istvántelér, 12. Lóbánya- v. Simontelér, 
13. Evangelistatelér, 14. Francziskatelér, 15. Susannatelér, 16. az Ujtelér, 
17. Salvator fekvőtelér, 18. Főtelér 1 és végre 19. a Képtelér (Bildnissgang).

(2)

Történelmi adatok.

Mint a bányakapitánysági levéltárban meggyőződtem, az e vidéken 
elterülő bányászat történelmére vonatkozólag kevés hír maradt ránk; leg
több egy 1835 bői való jelentésből meríthető, melyet a következő czímmel: 
«Bericht über den Vörösvizer Grubenbau u. dessen Feldregulierung von 
A nton W iesner k. k. Oberbieberstollner Bergverwalters-Adjunct. »2 a bá
nyakapitányságnál találtam.

1. Salvatortárna. Az ebben mívelt telér kitöltése egy közép- 
keménységű (zöldes) kvarcztrachit zöldköves módosulata (zöldkő), mely a 
mellékkőzettől csak az által tér el, hogy benne kvarcz- és ametiszterek és 
odorok, továbbá finoman behintve kovandok előfordulnak és nagy nteny- 
nyiségben apró kvarczkristályokat a poríiros szövetbe felvesz. E telér 
csapása 12h 2° szerint tart, meredek, majdnem függélyes dőlés mellett; 
vastagsága 7‘25”)  és fémtartalma olyan mint a főteléré (sok arany és 
kevés ezüst).

A csapásban való hajtás kiderítette, hogy 340™/ hosszaságban a 
töltelék három telér találkozását képezi, melyek kitöltése nagy rokonságot 
tüntet elő és valamennyinek dőlése észak—nyugat felé tart.

Ezek közt a fedő vagy Képtelér (Bildnissgang) kvarczban a legszegé
nyebb, mely úgy erekben mint szemekben előfordul és gyakran annyira 
eltűnik, hogy csak egy 5— 8%j-es földpátnemű agyagos szegélyben marad, 
és a telérkitöltés a mellékkőzettői már csak is a földpátkristályok gyérülése 
következtében előidézett világos zöld különös homályos színe által külön
böztethető meg.

Ezen jelentéktelen külső alatt azonban gyakran igen nagy dússág

1 Mely három ágra szétoszlik, u. m. a Nepomuk-, Calassanti- és Aranyérre.
-  Az egyes bányák vagy tárnák története és leírása, e bányák nagy része már 

bedőlt és járhatlan. A telérek fémtarlalmának feljegyzése folytán és egyéb a mivelésre 
vonatkozó érdekes megjegyzéseivel e jelentés még jelenleg is nagyon figyelemre méltó 
útmutatást szolgáltathat.
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rejlik, amennyiben a nevezett agyagszegélyben nem ritkán igen dús arany- 
érczek fordulnak elő.

Még 1834. július hóban az előbbi bányatársulat oly érezeket hozott 
beváltásra, melyekből a próba arany-ezüstben 91 latot mutat, 79SA dénár 
fémarany tartalom mellett.

E telér 1000 mázsa zúzóércze 10— 12 lat zúzóaranyat és 30 mázsa 
kovandmarát szolgáltatott, 2-— 3 nehezék ezüsttel, 80— 90 dénár fémarany 
tartalommal.

Mind a három telér között a legnagyobb dőlést tünteti elő, mely 70° 
nyugat felé, és e szerint valóságos csapása a lebegő határra redukálva 3h 1 °.

A fotelért látszólag áthatolja és fekvőjében tovatart; csak is csekély 
dőlése és a töltelékében gyakran észlelhető szarukő által különbözik az 
előbbi vagy Képtelértől, legdúsabb szín- és tűzaranyban, de a három 
között legcsekélyebb benne az ezüsttartalom, vastagsága 16%t.

Atükörtárnai vagy Fekvőtelér kvarczban, kovandban és ezüstben 
sokkal gazdagabb mint a másik kettő és 18%t-res vastagságában galenitet 
és szfaleritet is tartalmaz és a Tükörtárnában 2— 3 latos marát szolgáltatott.

A főtelér közelében a Salvator-mívelésbm  kevésből vagy ritkul a 
kvarcztartalom, tölteléke azonban mindég fehér színe és a mellékkőzet 
színtelenítése által kiválik.

A telérek kitöltése a mellékkőzettől, —  melybe minden éles határolás 
nélkül átmennek és a gyakori telértalálkozások miatt —  igen nehezen 
különböztethető meg, és azért a fejtési pászták szélessége szabad szemmel 
alig határozható meg, miért is a régi gyakorlat szerint igen czélszerűnek 
látszik azon eljárás, hogy minden fejtési pásztáról a furópor hetenkent 
összegyűjtetett és fémaranyra megpróbáltatott.

Ha fontolóra veszszük azt, hogy e bányamű nagyobb kiterjedése által, 
azaz nagyobbszerű szállítás berendezése és az érczelőkészítési műhelyek 
javítása, egyátalán az összes bányászati technika vívmányainak alkalma
zása által, a termelt aranyérczek aránya felszállana, és czélszerű bánya
gazdálkodás mellett a költségek tényezői, u. m. fuvar, szállítás, érczelőké- 
szítés és régié, lényegesen leszállíthatok volnának, úgy azon körülménynél 
fogva, hogy e közök nagyrésze vagy 120m]  magasságban az altárnaszintig 
még érintetlenek, kétséget nem szenvedhet az, hogy eme bányaművel egy
magában az államnak nemcsak a jelenben, de századokon át biztos jöve
delmi forrás nyílnék, mely visszahatásában Nagybánya és vidéke anyagi és 
kulturális fejlődésére csak is áldásos befolyást gyakorolni hivatva lenne.*

* Ezen 1835-ben mondottak egész terjedelmükben a mai viszonyokra is, az az a 
veresvizi banyákra egyátalán alkalmazhatók és nem eléggé ajánlhatók a döntő körök 
figyelmébe.
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E telérek gazdagsága tényleg nem lehet csekély, midőn a régi népek 
érdemesnek tartották ezen érczfekvöhelyeket, melyek a töltelék szívóssága 
folytán a tűzzel való vájásnak ellenállának, kalapácsosai és ékkel lefejteni!

Mindenütt, ahol a törések felfogattak, 40— 60 mf  magasságban talp 
talpmívelet mellett és főtepászta mögött, elődeink szorgalma és kitartása 
mellett tanúskodik és méltó csodálkozásunkat kihívja.

Igaz, hogy a fémek akkori magasabb ára, meg az olcsó kézimunka 
figyelembe veendők, de a zúzóércz fentidézett tartalma a mellett bizonyít, 
hogy ezen még korántsem kellően átkutatott telérek a nagybányai kerület 
legjobb közegeihez tartoznak és e bányákban még tömérdek kincs kiakná
zásra vár.

Mint szomszédmívelet nyugat felé említést érdemel a híres romlási 
Istvántelér (Stefangangj, mely a Salvatortelérek fedőjében 6 óra szerint 
települvén, amazok 2— 3 órai csapásával hihetőleg t dálkozni fog; ezen nézet 
helyességéről az u. n. Bogjakő-nél levő óriási evések tanúságot tesznek.

Azon csodaszerű véghetetlen kiterjedésű, a letűnt nemzedékek által 
a 2000 "jZ-t is meghaladó kalapácscsal és ékkel kidolgozott bányamívele- 
tekben és evésekben, melyek a fekete patakon kezdve, messzire a Dongá- 
son tűiig terjednek, és melyek időszámításunk szerint 2— 800 évben a 
nyugati és keleti gotoknak idejéből valók, csak egyetlen egy durva kőfara- 
gású, a régészeti búvár figyelmét felkeltő emlékre akadunk, mely ezen bá- 
nyamíveletek korának megítélésére alkalmat nyújthat.

Ez egy 8%, domboran kalapács és ékkel durván kifaragott püspöki 
mitráva! díszített férfifej a fedőben, az Istvántelérnek egy meddő kereszt
vágatában; a fekvőben pedig ugyanily módon készült egy női mellkép.

Hogy az áhítatosság ezen jelei váljon ama régi gót népektől szár
maznak, a melyek Arius felekezetbeli keresztények voltak, vagy a későbbi 
szászok áhítatos buzgóságának tulajdoníthatók-e ?

A női kép és az evések nagyszerűsége az első mellett szólanak.
Az írásbeli okmányok-1553-tól máig e bányákra vonatkozólag nem 

tartalmaznak semmit, de a Salvator és P'rövidenczia bányanevek arra lát
szanak utalni, hogy az iparnak akkori időkben támogatói, uralmokat idáig 
is kiterjesztő Jézus-rend éleseszű apáinak figyelmét e bányaterület fontos
sága ki nem kerülte.

Először e nevekkel a régi kerületi bányahatósági adományozási 
könyvekben 1769-ből találkozunk, későbben a kémleldei lajstromokban 
1786-ból, hol 16 mázsa marában 2 nehezék arany-ezüst és 86 dénár arany
tartalom jeleztetik; későbben is a Salvator bánya-társulatot gyakran 
7— 12 latos aranvérczekkel 40— 80 nehezékes fémarany tartalommal beje
gyezve találjuk.
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2 . Z s io z s a n n a tá r n a .  A Zsuzsannatelér 1 6ra—  7a° csapás mel
lett 80 foknyi keleti dőlést tüntet elő; kvarczos tölteléke t '58 ”/  vastag és 
aranyérczei nem ritkán 4— 40 latosak; a mara 2 latos és 20 dénárt fém
aranyban tartalmaz.

A Zsuzsánnatársulat első nyomai az 1787-dik évi beváltási lajstro
mokban találtatik, hol ezen név alatt 30 mázsa mara két nehezék arany
ezüsttel és 27 dénár fémarany tartalommal beváltásra kerül.

3. A volt P é te r  é s  P á l t á r n a  a dongási hegyen az úgynevezett 
Francziszka- vagy Evangelista-fekvételért hozzáférhetővé tette. E kvarcz- 
telér csapása a felszínen követhető hatalmas horpadások vonala szerint 
2 dra és 7 fok, 76 foknyi nyugati dőlés mellett.

1785-ben Francziszka név alatt 20 mázsa két nehezékes marák, 33 
dénár fémarany tartalommal beváltattak.

4- A volt G yörg ytéb rn cu  jelenleg járhatlan, alkalmasint a Zsu
zsanna- teléren mívelt; a régi beváltási lajstromok bizonyítják, hogy a 
gyöngytárnai beváltások 2— 20 latosak és 4 dénár fémtartalmúak voltak.

5. A szüküllővölgyi J u l i a n n a t á r n a  alkalmasint vagy a Fran
cziszka-, vagy pedig a Zsuzsanna-fekvőtelérre volt hajtva; e telér 63%, 
vastag, szikár érczeinek tartalma 2 nehezék arany-ezüstben és 23 dénár 
íemarany.

6. A volt I s t v á n t á m a  szájától kezdve a nemes Istvántelérig kala
pácscsal és ékkel míveltetett, és úgy látszik, hogy a lejtőbb esések a szü- 
küllői völgyben csak az Istvántárna szintéig tartanak, miután ebből jelen
tékeny víz folyik ki.

1'2-— 1’60’Y vastag tölteléke kvarcz, gyéren behintett kovanddal, 
mely állítólag igen nagy fémaranytartalmú.

Horpadásai a kövespatakban délfelé, szakadatlan vonalban az egész 
szüküllöi hegy- és völgyön keresztül a fekete-pataki hegynyergig követ
hetők.

Onnét vett próba arany-ezüstben 2 nehezéket, fémaranyban pedig 
32 dénárt tüntet elő. 7

7. A volt E v c in g  e l i s t a - t á r n á b a n  a Francziszka és Evangélista 
telér találkozásán az Evangélista fekvőtelért mívelték (némely ponton igen 
dús zúzóércz találtatott), ez is a felszínen hosszú vonalon óriási alaphorpa
dások és evések által jelöltetik.

Vagy hat méter vastag volt e telér és tölteléke laza kvarczít meg
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ametiszt, a telérkőzet pedig kovandtartalmú; csapása 24 óra és 2°, 80 
foknyi keleti dőléssel.

1000 mázsa zúzóércz 12 lat fémaranyat tartalmaz és 3— 4 mázsa 
marat 2 nehezék arany-ezüstöt, 100— 135 dénár fémaranynyal.

7. A kővetkező művelet, mely a kövespatakban figyelmünket igénybe 
veszi, a volt M á r t o n t á r n a .  Az e tárnában mívelt két méter vastag 
nemes telér igen dús érczeket és zúzóérczet szolgáltatott Kvarczos kitöltése 
valamivel több kovandot tartalmaz, mint az ismert veresvizi egyéb telérek, 
e mellett még csekély ólmot s szfaleritet és nem ritkán fekete és rideg- 
ezüstérczeket is hord, melyek 40 latosak arany-ezüstben, 4— 8 dénár fém
arany tartalom mellett.

A zúzóérczek 2— 10 latos ezüstmarát szolgáltattak 16— 20 dénár 
fémarany tatalommal.

8 .  A volt E r z s é b e t t á m a  az ugyané nevű telért mívelte; csa
pása 1 °ra 5‘5° és dőlése 62° 28' kelet felé. 1‘3— 2 mj  vastag, kitöltése 
lágy földpát és kevés kvarcz, a mellékkőzet igen el van mállva. 1834-ben e 
teléren mívelt -— mint ridegezüstércz, koromércz és dús kovand —  elő
forduló érczek 80 latosak voltak arany-ezüstben, 2— 3 dénár fémarany 
tartalom mellett.

9 . A volt 8 z t . -H á r o m s á g  tá rn a ,  az 1— 1-4*/ vastag Szt.- 
Háromságtelérre lett telepítve, csapása 3 dra 45/s° szerint tart, 57 foknyi 
észak-nyugati dőlés mellett; e telér alkalmasint a Lipóttelérrel találkozik, 
érczei 2— 20 latosak. Arany-ezüstben 2 dénár fémarany tartalom mellett.

1 0 .  A volt L i p ó t t á r n a  jelenleg (1835) járhatlan, az általa mívelt 
Lipóttelér csapása P ribilla bányamérnök szerint 1 dra 272°.

Valamennyi veresvizi bányák között ez az egyedüli, melyről a régi 
okmányokban említés tétetik.

Szartory bányatanácsos okinánygyűjteményéből t. i. értesülünk, hogy 
e telér 1684-ben egy királyi bányász feljelentése folytán művelés alá véte
tett, és 1695-ben, miután az áldás hanyatlott, ismét fel lett hagyva, 
1690-ben ezen bánya 94 márka 9 lat és 13 dénár arany-ezüstöt és 4 
márka, 8 lat és 10 dénár fémaranyat szolgáltatott; ugyanez évben még 
538 írt hasznot hajtott, érczei 28— 90 latosak voltak, és egy ereszkében 
vörösezüstércz-stufák hagyattak hátra 580 lat ezüsttartalommal.

Az ősrégi hatalmas horpadások és az ezen omlásokból folyton bevál
tásra kerülő érczek, továbbá azon körülmény, hogy a Lipóttelér a Szt.- 
Háromság-és Erzsébettelérrel találkoznak: egy, a kövespatak alá létesí
tendő oldalvágat hajtását ajánlatossá teszi.
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1 1 .  A volt J ó z s e f  a k n a  a következő ércztelérekre van telepítve:
a) Józseftelér változó vastagsággal, csapása 2 óra 8° szerint tart, 54° 10' 
nyugati dőlés mellett, tölteléke kvarczos 3— 4 latos kovandot tartalmazván.

b) Jánostelér. Kvarczos kitöltéssel és változó szilárdsággal vörösezüst- 
érczeket tartalmaz, melyek egy 26 " f  mély ereszkében 100 latosak is voltak. 
A Jánostelér legnemesebb része 9 óm IV4 0 csapást tüntet elő és változó 
átlag-dőlese 65 foknyi észak felé.

c) Laurenczi- v. Lőrincztelér. Tölteléke kvarcz, vasoxid, kovand, 
ridegezüstércz, vörösezüst meg feketeércz által nemesítve. Az 1788-ban 
termelt marák 2, 4 és 8 latosak arany-ezüstben, 7 dénár fémarany tartalom 
mellett.

d) Vinczetelér. Tölteléke porfiros kvarczos, különösen odorokban a 
legszebb vörösezüstércz kristályokat tartalmazván. Csapása e telérnek 
2 °ra, 5° 73 foknyi nyugati dőlés mellett : vastagsága 1— Ydmj .

Ezen telérből már 1786-ban egy felsőbb tárnából 26 latos 3 dénár 
fémarany tartalmú érczek kerültek beváltásra és az 1835-ben W iesner 
bányagondnok-segéd által a pallókereszten vett próbák arany-ezüstben 5 
latosak voltak.

1 2 .  A volt L ő r i n c z t á r n a  jelentéktelenebb, kevés mészpátot és 
ridegezüstérczet. tartalmazó telért mívelt, és csak azért említjük e helyen, 
miután az e vidéken azelőtt híres Geramb-család kezdeményezte.

1 3 . A volt M i h á l y  t á r  f i á b a n  a Lőrincztelérhez hasonló telér- 
tölteléket míveltek, mely l ’30,y  vastag és 2h 10° csapás mellett 80° foknyi 
nyugati dőlést tüntet elő. Ezen telér mint a felszínen követhető horpadás
vonal jelzi, déli csapásában a Lőrincztelér irányát lényegesen befolyásolja.

Az 1786-ból való beváltási lajstromokban egy 193 mázsás tétellel 
látjuk képviselve, 3 nehezékes arany-ezüstös marával, 24 denáros fémarany 
tartalommal és későbbi időkben ezüsttel is. 1

1 A volt N a p o m u k t á r n á r ó l  megjegyzendő, miszerint telérei 
a Szárazpataktől északra elterülő horpadások és evések nyomán a leg
nagyobbak a veresvizen, és hogy ezen bánya a Geramb-család birtokában 
dúsan jövedelmezett; még a későbbi időkben is urburisták által mívelve 
a társulatnak szép nyereményeket adott.

A vájt érczek 2— 40 latosak arany-ezüstben, 2 dénár fémarany tarta
lom mellett.

15 . A királyi L ó b á n y a t á r n a  * az 1831— 1834. években újból ki

* Jelenleg is fennáll.
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lett nyitva, tölteléke 1'3— 2 ”/  vastag és lágy, kvarczos, földpátos; átlag
csapása 2h 93A foknyi, 80° nyugati dőléssel. A  telérben előforduló korom- 
érczek 4 latosak arany-ezüstben.

Ezen tárna a telérek északi irányukban való feltárását illetőleg még 
jó  szolgálatokat teend.

A Fekete-patakban mindeddig csak két mivelés kelti fel érdeklő
désűnket.

1 6 .  A királyi G a le g o t t e s - t á r n a ,  melynek két nemes ere nyugat 
felé dőlve e tárnában találkozik; az Ignáczi-kutatás a vízválasztó fekete
pataki oldalán alkalmasint az István-telér folytatására volt telepítve, mely 
porfiros, kovandos és kvarczos tölteléke, magas aranytartalmánál fogva 
figyelmet érdemel.

1 7 .  Végre a M i k u l i t á r n a  a Szüküllőpatakban, melyben egy 
047  m/  vastag kvarczos ér 2— 4 latos kovandokat szolgáltatott.

Két altárna nyitja meg e bányaterületet:
A Sarlósboldogasszony-altárna, melynek megkezdése ős időkre vezet

hető vissza és a Schweiczer-altárna, melynek telepítése e század első 
felére esik.

A régi iratok között nagyon érdekes jegyzeteket * találtam az első 
altárnára vonatkozólag, melyek a régi u. n. jó idők bányászkodására külö
nös világot vetnek, miért is közlésre érdemesnek tartom, amennyiben ezek
ből az e vidéki számtalan bánya felhagyásának okaira nézve következteté
seket vonhatunk.

Látjuk azt, hogy a legtöbb esetben e bányák parlagon heverése nem 
a telérek elszegényedesében, hanem a hanyag, ész nélküli mívelésben leli 
magyarázatát.

A kevés ránk maradt feljegyzésekből továbbá kitűnik, hogy a míve- 
lést mindig csak a pillanatnyi érdek vezérelte, tekintet nélkül az érczelő- 
jövetel szakadozottságára és rövid ideig való tartósságára, a bányák jövőjét 
teljesen ignorálták.

Szabályos, új érczfekhelyek feltalálását czélozó kutató munkálatok 
nagyon ritkán foganatosíttattak és a bányák fentartásáról még a leg
nagyobb áldás idején sem gondoskodtak.

Egy nemes pont elérésével csak oda irányult minden törekvés, azt 
mihamarább kizsákmányolni, nem törődvén az utódokkal. Az érczpont 
vagy oszlop lefejtésével a mivelés még egy ideig keservesen folyhatott, míg 
végre teljesen megszűnt.

* Anton W iesner Oberbieberstollner Bergverwaltersadjunkt u. Ehrenbürger dér 
kgl. freien Bergstadt Nagybánya aláírással.



(9) F E L V É T E L I JE L E N T É S. 1 4 5

Nagyobb szünet után a régi gazdagságra való visszaemlékezés újból 
felébreszti valaki kapzsiságát, a berakatot — ha egyáltalán volt —  eltávo
lítják és újabb érczoszlop vagy lencse elérése és lefejtése után, kevés idő 
múlva az előregondoskodás nélkül vitt rablómívelés csakhamar ismét 
véget ér.

Ez kevés szóval mondva •— tiszteletet a kivételeknek — a legtöbb 
magyarországi magánbánya művelésének hű képe.

A  veresvizi királyi Sarlósboldogasszony-altárna.

Először a régi kerületi bányabiróság lajstromaiban 1769-ből em- 
littetik.

Az akkori időben virágzó Misz és Sárgabányai főbányatársulat, mely 
ezen altárnát egynéhány évvel későbben újból kezdé kinyitni, azon nagy 
hibát követte el, hogy ezen ősrégi altárna valóságos talpát fel nem 
kereste, hanem vagy 1*30™j magasabban telepítette; ezen könnyelműség 
szomorú következményei nem maradtak el, sok helyütt e tárna főtéjét után- 
venni kellett és a víz levezetésével is folyton küzdöttek.

Nagy csodálkozásunkra, —  mondja a krónikás — végre a mész- 
gödör kiásása alkalmával 1*30”/  (5') vastag agyagvaskőréteg alatt a tulaj- 
donképeni ősrégi gárdolásra akadtunk.

Egy P ríbila János bányagyakornok készítette altárna-térkép alapján, 
ezen altárna állapota kronologicze a következő:

1785- ben az egyesitett miszbányai főbányatársulat e tárnát a 424—  
472-dik ölig (803*9— 894*9 mj) kitakaríttatta és a 4-dik szellőztető-aknával, 
mely P ríbila térképe szerint a 466-dik ölbe esik, lyukasztatott.

Az akna, járó- és szállító-torokkal ellátva, igen kemény kőzetben haj
tatott ; egészben akkor ezen 472 öles (894*9) altárnarészen 11 kitérés és 
hajtás létezett és körülbelül 70— 80 ölre (132*7— 151*6mj)  a harmadik 
szellőztetőaknától a negyedikéig egy telér említtetik, melyről egy latos 
érczek törettek; alkalmasint a mi 213-as zúzóérczünk.

1786- ban a 488— 522-dik ölben (926*2— 989*7*/) a régi heti jelen
tések csövekről és csatornákról beszélnek a talpban, és régi levegőszek
rényekről a tárna főtéjében, melyek választott érczekkel és zúzóérczekkel 
berakva voltak.

A vett próbák adtak:
1- ső számú válóércz 3 lat 2 nehezék —  dénár
2- dik « « 1 « 2 « —  «
3- dik darabos érez ■— 1 « 1 « arany-ezüstben.
4- dik mara 5 lat fémtartalommal.
Az 511. ölben (968*8*/) a jelentés két telért említ, az egyiket

A m. iir. földtani intézet évi jelentése. 1890. 10
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3mj , a másikat 0 7 5 “ /  (2') vastagsággal.
Ezek próbái a következők:
1- só' telér, 2 nehezék 2 dénár fémtartalommal, azonkívül 4*A mázsa 

mara, 2 lat, 3 nehezék és 2 dénár arany-ezüsttel.
2 -  dik telér, 3 nehezék 2 dénárral és 3 mázsa mara 1 lat 3 nehezék 

arany-ezüsttel; a fémtartalom nincsen megemlítve.
1787-ből a jelentések homályosak és semmitmondók; csak is az 

vehető ki belőlük, hogy ezen időszakban kitágítások és főteutánvétek 
eszközöltettek, és hogy a fővájatvég 600 ölre (1137‘6m/ )  haladt.

Ezen év június havában végre az altárna mívelése tudatlan alőrök és 
bányaírnokok kezéből P ribila  János királyi bányagyakornok (tisztelet emlé
kének) vezetésére bízatik.

Tőle tudjuk meg, hogy a Lipótvágat keresztje az altárna szájától 
számítva, a 604-dik ölben (1145-l ”y) állott és, hogy az év folyamán a tár
sulati Lőrincztelért elérte.

P ribila  megajándékozta a főhivatalt egy használható térképpel, mire 
ez az északi fővájatvéget egyelőre beállítja, több keresztvágatot kelet felé 
takaríttat és végre a dél felé szálban álló P3 — 2 m/  vastag, még érintetlen 
és jóravaló Lőrincz-telért vájatvégszerűen előtolatja, annélkül azonban, 
hogy érczekre bukkantak volna.

A Lipótteiér keresztvágatának vájatvége egy részben lemívelt, agyagos 
ér nyomán kitágíttatik, a gárdoláson túl végre az érintetlen fedőt elérték.

Ezen ér jóra valónak mondatik, de próba nem vétetett.
A déli íovájatvéggel együtt a Lipótvágat kitakarítását is beszüntetik.
1789- ben P ribila  innét eltávozik, és az üzem osenbaum kezébe 

megy át.
Az összes üzem korlátolt volt és kizárólag a Lőrincz-telér déli vájat- 

végének előretolására szorítkozott; mely a keresztpallótól kezdve 75 ölre 
(142’27nj)  hajtatott.

A telér többnyire igen lágy 4— 6 láb (1 *26— P896mf)  vastag, kvar- 
czos és réses (Schrammig) kovandos volt, gyakran meddő ékek által tisz- 
tátalanítva és 2— 6 hüvelykre (53—-158®^) összeszorítva.

Két kísérleti próba szerint az első 1 latot 3 dénárt adott marójában; 
fémaranyról pedig említés nem történik.

1790- ben ezen vájatvég az előbbi telértöltelékben 90 ölre (170‘6 ”y0 
tolatott előre, de érczek nem találtattak.

A főhivatal végre megsokalván a dolgot, az üzemet beállítja és a helyett 
a keresztpallótól vagy 60 ölre (11 délre egy keresztvágatot keletfelé
hajtat.

Ezen tévintézkedés csakhamar érezhetővé vált, mert 1791-ben e rossz 
helyen telepített harántolást 13-ik ölében (24-6wy') teljes levegőhiány miatt
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beszüntetni kellett; vele egy szemre jóra való, de mint mondják lefejtésre 
nem érdemes, eret keresztezve.

100 ölre (lSÜ b’'/)  északfelé a keresztpallótól egy 4 láb (1'26mj)  vastag 
barna ér a Lőrincz-telérrel találkozik, mely 3— 5 latos arany-ezüst tartalmú 
érczeket, 3— 4 denáros fémarany tartalommal hozott.

Ezen a régiek által felhagyott déli vájatvég újból mívelésbe vétetett 
és mikor itten az érczek kiékültek, minden terv nélkül egy pár főtepászta 
lefejtetett.

E mívelésből tíz hónapon keresztül vagy 30 mázsa ilynemű érczek 
termeltettek.

Midőn végre az év végével az érez mindenütt elenyészett, a legénység 
a Lipótvágatba lett áthelyezve.

A kellő felügyelet és a tervszerű mivelés teljes hiánya miatt ezen ér az 
altárnára nézve veszendőbe ment.

Az 1792-ik év kevés nevezetest hozott, —• a Lipótvágat keresztpalló
jától 53 ölre (100'4 mf)  többnyire kalapácscsal és ékkel kidolgozott tárna 
takaríttatott.

A legmagasabb udvari hatóság végre az altárnában folyó ezen nem 
bányászszerű gazdálkodásra figyelmessé lesz és bányatérképek, üzemtervek 
meg kimutatások előterjesztését rendeli el. (Stampfer gróf aláirással.)

A havi jelentések áttekintése alkalmával 1793 bán sajnálattal veszik 
észre, hogy az egész év alatt a Lipótvágatban csak 10 öl (18‘96”/ )  takarit- 
tatott ki: a többi idő, egy a tárna szájától 70 ölben (132-7®y) háromszor 
nem sikerült omlás felfogására fordíttatott; főbányabejárás már két év óta 
nem volt.

1794. és 1795. években a fentendített törés egy kitérés által legyőze- 
tett, miközben egy régi, kalapácsosai mívelt hajtásra akadtak, mely a 69-dik 
ölben (130 8 m/) egy meddő vájatvégbez vezetett; és állítólag a Szt.-Három- 
ság telér felé lenne hajtva.

Egy második inkább a Lipóttelér felé hajtott vájásban már a 9-dik 
ölben (\7mj )  szintén a régiek által mívelt meddő vájatvéget értek el.

A legénységnek egy része most ismét az északi Lőrincz-telér vájatvég 
újból megnyitására fordíttatik, a másik pedig az eddig még meg nem vizs
gált említettem Lipótakna másik oldalán foganatosítandó kitérésen mun
kálkodik.

1796-ban a lipótaknai kitérésben tényleg egy telér után hajtott másik 
vájatra bukkantak, mely lágy kitöltésében egy ideig követve, egy a talpá
tól 7 lábbal (2'21m/)  magasabb harántoláshoz 21 hóra szerint vezetett; 
ennek talpa egy ideig után vétetik, de csakhamar ezen munka is a kellő ki
tartás és czélszerű terv hiányában felhagyatik.

A Lőrinez-teléren északfelé a 170-dik ölben (322‘3™/) kettős vájatvég
1 0 *
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találtatott egy eren, mely északfelé munkába vétetik; itt egy régi akna alá 
jönnek, melyen túl ezen ér még érintetlen és egy 1-—2 öles (1.896— 3-792”50 
ércz-résen (Erzsehrannn) 3 latot tartalmaz; a marát arany-ezüstben három 
latosnak jelzi a tartalomjegyzék és 72 denárosnak fémaranyban ?

Itt a heti jelentések véget érnek, és evvel az a 1 tárna művelése is.
1796. évi 830 sz. alatt a Miszbányai bányatársulat felhagyá a Sarlós- 

Boldogasszony altárnát, mely a birtokkönyvekben a magas kincstárra át 
iratik; ezen csodálatos, 1796-ból való 2568 sz. rendelettel végre azon ürügy 
alatt, hogy a Lőrincz-telér nem jövedelmező pásztái a magánosok telkeiben 
léteznek, egy bányatérkép elkészültéig a munka beszüntetik és kizárólag az 
altárna járható állapotban való fentartása rendeltetik el.

1797-ben a magas udvari hatóság hasztalan követel újból jelentést 
és költségvetést ezen altárna czélirányos tovamívelése ügyében, és daczára 
annak, hogy a kereszthegyi fizetési lajstromokban eleinte a szünetelő mű
szakok kitüntetnek, kegyelem nélkül az altárnát romlásnak indulni engedik 
és még a szellőztető-aknákat sem padozták be.

Csak 1811-ben találjuk a főfelügyelőség javaslatát és a magas udvari 
hatóság jóváhagyását ezen altárna újból való kinyitására nézve.

Az 51., 2295. és 2841. ügyirati számok alatti intézkedések azonban csak 
azon egyedüli szerencsés következményt vonták magok után, hogy a volt 
kassai adminisztráczió régi, kerületünkre vonatkozó bányaaktái napfényre 
kerültek és ezen időtől kezdve a magánosok bányatelkei, —  az érdemdús 
bányahatósági előadó B reuer Mátyás  indítványára —  csak is az altárna 
menyezetig adományoztattak, a mennyiben a mélység a kincstár részére 
rezerváltatott. 1830-ban végre ezen altárna újból megnyitásáról behatóbban 
gondoskodtak.

Ezt megelőzte az áltárna mennyezetéig bányatelkekkel adományozott 
magánosok azon 497. számú nyilatkozata 1831-ből, hogy a törvényes heted 
szállítására készek és valamennyi veresvizi, északi és déli, a magánbánya 
telkeken kívül eső telérek, megelőző felkérés alapján a magas kincstárnak 
adománvoztatván, egyelőre egy régi, a levéltárban található átnézetes tér
kép, mint telekszabályozási alap. (Instrument) előkészíttetett és ez után az 
altárna újból való kinyitásához fogtak. —  E hónapban a 4-ik szellőztető
aknát. elérni fogják.

A 110 öl (208'5 mj)  hosszú nyílás az altárna szájától az első szellőz- 
tető-aknáig számos görbületet és szabálytalanságokat tüntet elő és teljes 
lefejtése szükséges, hogy olcsó szállítás eléressék. Ez utóbbit folyton szem- 
előtt tartva a négy szellőztető akna közötti altárnarészeken, melyek egye
nesebbek és a vasút kiépítésére alkalmatosabbak, a gárdolás kellően 
magasbíttatott és kitágittatott, az első, második és negyedik szellőztető
aknák újból kinyitva és kitakarítva lettek.
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Végre a szűküllői szárnyvágat 22 hóra és 7V*° szerint 638/io ölre, 
(120'9m/ )  az első szellőztető-aknától hajtatott és ebből 34 öl (6 í'46"y) a 
patak alatti igen nagy nyomást szenvedő része ki lett falazva.

A jövőben megfontolásra kerülő üzemtervek között mindenesetre leg
fontosabb a mélységnek megnyitása.

A növelésnek az altárna talpán való megnyitása még nem haladt 
annyira, hogy ezen tárgyra vonatkozó előnyök és hátrányok kellő tárgyalá
sába bocsátkozni lehetséges lenne, legyen elég e helyen arra utalnunk, hogy 
ehhez a vízerőnek használata fog indítvánvoztatni; mely a veresvizi völgyek 
nagy vízszegénysége mellett tavak felállítását föltételezi, miután az eső
vizeknek idevezetése a távol fernezelyi lő völgyből a sok völgybe vágásnál 
fogva alig volna keresztülvihető.

Ebbéli alapos vizsgálódásaink alkalmával egy eszme támad, vájjon 
hogy lenne az, ha a veresvizi mélység megnyitás a kereszthegyen beépí
tendő vizoszlopgéppel összeköttetésbe hozatnék?

Ez utóbi erő vizét egy 13,000 öl (24,67f/m) hosszú ősrégi viziárkon a 
fernezelyi fővölgyből nyerendi, melynek vízbősége arra képesít, a vízemelő
gép nagyságát bármily nagy hatásra előkészíteni.*

A kereszthegy 100 öl mélységre 50 lóerőt igényel, más 50 lóerő veres
víznek elegendő lenne. Nem volna tehát egyéb hátra, mint a kereszthegyi 
aknától a foghagymázi és veresvizi völgyek alá egy vágatnak hajtásához 
fogni miáltal eléretnék az: hogy a kereszthegyi gépnek igénybevételével,

1. minden egyéb gépezet felállítása és fentartása mellőztetnék;
2. a foghagymásvölgyi bányaműveletek is viztelenittetnének és
3. e vidéknek kimerítő feltárására a legalaposabb eszközt szol

gáltatná.
Egész hossza a Salvator-mivelés aláig 1600 ölet (3033'6’T') tenne és 

a Szt.-János völgyben 150 ölre a kereszthegyi aknától (284‘4 mf)  az első, a 
foghagymási völgy alatt 600 ölre (1137‘6m/), a második szellőztető-akna 
telepíttethetnék.

Összes költségei felületesen 54— 60,000 forinttal előirányozhatok.
Két emberélet letelte után, ezen tervezet, mely a veresvizi bányák 

mélységének megnyitását czélozta, még jelenleg is, midőn e kérdésnek meg
fejtése nemsokára szőnyegre kerülend, nagyjában alapul fog szolgálhatni, 
azon lényeges módosítással, hogy az akkor tervbe vett egyik szellőztető
alma, éspedig az, mely a foghagymád völgyben telepíttetni indítványoz- 
tatott, úgy a kereszthegyi, mint veresvízi bányákat szolgáló szállítóaknául 
beremleztetni ajánlkozik.

*  Azóta a vízoszlópgép beépítve lett, de segíti ezt nyárban, egyáltalán szárazság 
idején még egy gőzgép is.
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A szegény erezek feldolgozása terén újabban elért kedvező eredmé
nyek folytán, a jövőnek jelszava e szegény érezeknek tömeges termelése lévén, 
ezen közös szállítóakna méretei akként választandók, hogy a nagybanter- 
melés következtében növekvő szállításnak megfelelni képes lehessen.

Ezen központi nagy szállítóakna1 egy feleli a kereszthegyi, másfelől a 
veresvízi Lőrincz-aknával, egy a teléreket harántoló duplavág anyu kereszt- 
vágat által egyenes vonalban összekötendő volna? mely két akim segítsé
gével a légcsere szabátyoztatnék8 és melyeken egyúttal a legénység bányába 
való szállítása történhetnék.

Miután ezen mélymívelés által a kereszthegyi és veresvízi bányák 
egybekötve volnának, az eddigi tapasztalatok szerint, a kereszthegyi víz
emelőgép esetleg a veresvízi bányavizek kiszivattyuzására is elég erős lenne.

A  foghagymási völgy torkolatán elterülő tágas térség pedig a gőz
erőre, egyátalán a modern bányatechnika minden bevált vívmányainak 
felkarolásával1 2 3 4 5 berendezendő érczelőkészítés központosítására, igen alkal
matosnak kínálkoznék.

Felmerülhet még azon kérdés, vájjon a veresvízi mélység nyujt-e ki
látást arra, hogy ezen nagyobb befektetés idővel nyugtáztassék ?

Erre nézve a tőszomszédságban levő kereszthegyi bánya megadja a 
választ, a mennyiken ez a veresvízi bányára vonatkozólag pár excellence 
kutatómívelet gyanánt szerepelhet.

A  kereszthegyi mély mívelés t, i. a veresvízi Schwaiczer- altár na alatt 
körülbelül WO méterre fekszik és a telérek fémtartalma e mélységben nem 
hogy apadt volna, hanem az aranytartalom fokozatosan lényeges növek
vést tüntet élők

Nem tételezhető fel, hogy a kereszthegy i telérekhez oly közel veresvízi 
telércsoport a mélységben fémtartalomra nézve másként viselkednék mint 
ez, és így a nagy vonásokban fent ecsetelt, e két bánya mélységének közös 
megnyitására vonatkozó tervezet sikeres kivitele, a legnagyobb valószínű
ségű és megokolt reményünk, hogy e tervezet által e vidék bányaipari 
tekintetben való áldásos felvirágozása több generáczió tartamára bizto
sítva lenne.

Megjegyezzük végre még azt: miszerint szemmel tartva a nagyban 
termelés folytán bekövetkező gyorsabb lefejtést is, célszerűnek találnák, ha

1 Ez különösen a veresvizi bányákra nézve, a léghiánynyal való folytonos küzdés 
miatt égető szükség.

2 L. az idecsatolt földtani térképet.
3 L. a mellécsatolt térképen az M pontot.
i  Ki nem felejtve az érczelőkészítés terén korszakot alkotó Bittyánszky-féle sza

badalom alkalmazását.
5 L. A magyar kir. f'öldt. intézet évi jelentése 1889-ről, pag. 152.
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ezen összekötő mély mwelés a kereszthegyi akna legmélyebb pontján alul 
még 50 méterre telepíttetnék.

A  nagybányai bányászat földtani viszonyai.*

A bejárt nagybányai bányaterület összetételén a következő kőzetek 
participálnak, u. n i.:

Kárpáti homokkő és kvarczhomokkő.
Kvarcztrachit,melynek zöldköves módosulatában a nemes f'émtelérek 

főképen előfordulnak.
Daczit.
Amfibol-augit-a'i idezit.
Amfibol-augit-andezittufa.
Pontiisi rétegek és
Alluvium.

Legnagyobb kiterjedése van ezek közül a kvarcztrachitnak, melynek 
zöldköves módosulata, a zöldkő, a nemesfémtelérek anyakőzetét képezi és 
mely az elmállásnak minden stádiumában előfordul.

Elfoglalja a Dongás-hegy déli részét, a Szarkarét, Morgó és a bor
pataki hegyeket, melyekben a borpataki bányászat mozog és melyek a 
Szüküllő, Feketepatak, Kövespataki völgyeket, meg a borpataki fővölgy 
felsőrészét mellékvölgyeivel befoglalják.

Keletnek ezen kőzet hosszukás elipszis alakjában a kereszthegyi bánya
dalom fölött a Kereszthegy és Fagyoshegy közötti részen terül el (1. az ide
csatolt földtan-bányászati térképet).

Számos helyeken a telérek kibúvásait is észlelhetni, így a gróf Breuner- 
tárna mellett a telér az utat harántolva, meredek dőlés mellett 25%  vasta
gon a külszínre kibukkan és mellékkőzete úgy jobb, mint bal felől kvarcz
trachit; telérkőzet (kibúvás) a veresvízpatak mentében az útszélén több 
helyen észlelhető, így a 121. számú ponton és a 124 számmal jelölt helyen 
az útnak elágazásán a Dongáshegy gerincze felé.

Teléres e trachit a Gabe Gotles-bányávál szemben (144. sz.) a Morgó 
felé hajtott kutatótárna szájánál, és a Gabe Gottes-bányában mívelt telér 
déli csapására hajtva látszik; ugyanily kovandos trachitra a borjubányai 
oldalon (135. sz.) és a Tükörbánya fölött (136. sz.) akadunk, valamennyi 
ponton a kőzet szálban állóan mutatkozik.

* A földtani viszonyokat az ideesa.tolt bányászati, a borpataki, veresvízi és kereszt
hegyi bányákat felölelő térképre rávezettem; ezen térkép a m. kir. banyaigazgatósági 
bányamérnökségben Szelem y  G é za  bányamérnök felügyelete alatt készült.
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Orthoklasz-kvarcztrachit szálban található még az út mentében, a 
Dongásról a hidegpatakba leszabva; a 128. száma ponton, a traehit sötét 
alapanyagában igen sok a földpát és zöldköves módosulatát a 131. számú 
lelőhelyen a patak partján levő Nepomuk-tárna gorczán alul szálban állóan 
látjuk.

A 124. számú ponttól kezdve vagy 100 méterre, az út a kvarcztrachit 
kaolinos módosulatán keresztül halad, mely eltart a Ferdinandi-tárnához 
vezető útig.

Sok helyen és rendesen a telérkibúvások közelében, a traehit pirites 
u. m. a 130. és 195. számú pontokon.

Amfiboltartalmú e kőzet a Sztiküllő tetején (207. sz.) és a Szüküllő és 
Kövespatak között elterülő keletre vonuló hegynyulványon. (138. sz.)

Az Evangélista művölgyben felfelé, emennek a borpataki völgygyei 
való vízválasztón át a Bartospatakba haladva, szintén kvarcztrachitra aka- 
akadunk, ez sok helyen szálban állóan mutatkozik és számtalan kutató 
művelet a telérkibúvásokon azok irányát jelzi.

E pontokon a traehit itt is teléres és zöldkővé van átváltozva, vagy 
kvarezos válfajában tűnik elő s pirittel és kvarczerekkel át van szőve.

A borpataki völgyig s azon túl követhető és a Bartospataknak a 
borpataki völgybe való beömlésénél, a 215. számú lelőhelyen ép, normál 
válfaja a patak medrében szálban állóan lelhető; a borpataki völgyben le
felé a Lipótbánya (azaz tárna) melletti kibúváson (216. sz.) a kőzet zöld- 
köves módosulatát látjuk és ebben a bánya tárnái is telepítve (217. sz.) 
vannak.

Zöld kőből áll a Várhegy csúcsa, a borzási zúzóval szemben, mely hegy 
aljában ezen telérkőzetben kutatások is léteznek.

A borpataki völgynek majd egész hosszában ezen kőzet uralkodik, 
itt-ott kaolinos módosulatban jelentkezvén és némely helyen porfirosan 
kiválva.

A borpataki völgynek sörházpatak nevű nyugati elágazása végén a 
Mihálv-aranybányát látjuk, lejebb ezen pataknak a Borpatakkal való talál
kozásán alul, a Lipót, Zsófia, (220. sz. mintadarab) Ignácz és a Borzás-Rom- 
lás arany- ezüstbányákat, melyekben változó szerencsével és időközönkénti 
szünetelés mellett, a veresvízi telértöltelékhez hasonló, és avval sok helyen 
azonos anyag a lefejtés tárgyát képezi és a hol éppen jelenleg a Zsófia- 
tárnában igen dús érczeket fejtenek.

Kor és kiterjedésre nézve követi ezen trachitfajt a dacit, mely a 
foghagymási völgyet egész kiterjedésében magába foglalja és e terü
leten a Kőalja és Somos hegyeket alkotja, az első helyen e tra- 
chit a hidrokvarczitosan elváltozott vörös szírtjei szálban állóan a Kőalja
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lejtőin várromszerű alakokban, a buja növényzetből már messziről ki
emelkednek.

A völgy mindkét oldalában e kőzet kevés helyen szálban állóan mu
tatkozik, de annál gyakrabban a patak medrében (184. sz.) és a József-tár- 
nán alul (183. sz.), a Plesiora havasra felvezető út mentében (186. sz.), meg 
a foghagymási völgy elágozásán fölül, hol egy kis vízesést képez.

A 188. és 189. számú pontokon és ezek környékén a kőzet igen nagy 
kovandtartalmú és egy telér is szeli át a patakot; e vidék a veresvízi telé
rek északi folytatásába esvén, ezen telérkibúvások azon következtetésre 
jogosítanak, hogy a veresvízi telérek a bányatelkekkel fedett területen túl 
még messzire terjednek.

Ezen teléres kőzet még a foghagymási völgy nyugati elágazásába, köz
vetlen a Plesiora déli lejtőiben levő 191-iki pontig követhető.

Némely ponton (184. sz.) ezen trachit amfibolt is tartalmaz és a 203. 
és 204. számú helyeken e kőzet mállott kaolinos módosulatát látjuk; 
200— 204-ig mind untalan horpadást is találni és zárványképpen csillámos, 
zöldes homokkőpala mutatkozik a patak medrében. (190. sz.)

190— 191-ig kovandos tömeges telérkőzet homokos, csillámtartalmú 
palára települ, mely telérkőzetben érczes kiválások is mutatkoznak.

Kiterjedésre mint harmadik az amfibol-augit-andezit (plagioklasz, 
amfibol-piroxentrachit) következik.

Elfoglalja a Szt.-János patak területét és itt a patak bal lejtőin telepí
tett kőbányában szépen fel van tárva.

A Szt.-János patakból átvonul keleti irányban a Nagy-Ravaszpatak 
területére, hol a Vurvu-Sztrimba, Hirczea, Magúra és Fagyas nevű hegyeket 
alkotja.

Az amfibol-augit-andezitet végre még a dáczit területén belül, a veres
vízi hosszupatak felső végében is találjuk kisebb kiterjedésben, de itt az 
amfibol és a földpát mállottak. (126 sz.)*

Az amfiból-augit andezittufa (plagioklasz, amfiból piroxentrachit- 
tufa) e bányaterületen csak két kisebb térfogatú helyen fordul elő, u. m .: 
a foghagymási völgy felső, keleti elágazása bal lejtőiben, meg a Nagvravasz- 
patakvölgy azon részén, melyen a már évek előtt felhagyott, jelenleg szára
zon álló tó vagy vízgyűjtő medencze van.

A Morgó hegyláncz keleti részén és meg egy helyen a Schwaiczer-altár- 
nától nyugatra végre, kárpáti vagy kvarczhomokkő lett elválasztva; ezen

* Kőzetanyagom petrografiai meghatározását dr. S c h a f a r z ik  F e r e n c z  szaktársam 
szívességének köszönöm.
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kyarczhomokkő a kelet-nyugati irányban vonuló Morgóhegy nyugoti lejtőin, 
a Jericho nevű területen (224. sz.), sok helyen szálban állóan találtatik és 
számos ponton elhagyott kőfejtésekre akadunk, melyekben régibb időkben 
alkalmasint a zúzómalmokhoz való köveket, a közel múltban pedig, talán 
a láposbányai, jelenleg hidegen álló fémolvasztó béleléséhez szükséges tűz
álló anyagot termelték.

A borpataki völgynek a fővölgybe való szakadásán alul, az út mellett, 
egy savanyuvíz-forrás van (az úgynevezett borkút), mely fatuskóba primi
tíven van foglalva és melynek feneke szintén homokkő; e forrásnak szén
savtartalma a tőszomszédságában levő trachitokra vezethető vissza, melyek 
érülésén a vízrakta kőzetcsoporttal ezen szénsavval való telítés végbement, 
a trachit feltörés gyenge utóhatását képezvén.

A  telérek előfordulása és a telértöltelék minősége.

A telérek tölteléke többnyire kvarczdús, csekély szilárdságú és a telér 
közelében a kissé szintelenitett zöldkővel többnyire össze van nőve.

A zöldkő közfekveteket képez, melyek által a telértöltelék vastagsága 
gyakran több méterről pár centiméterig összeszorúl; bizonyságot tevén 
arról, hogy a telérképződés már befejezése után fiatalabb trachiterupcziók 
által (piroxentrachit) részben megzavartatott.

Némelykor eme piroxentrachit, ritkábban agyag, majdnem soha mész- 
pát, a kisebb telérek és lényegtelen erek kitöltése.

A feketepataktól kezdve, messzire felfelé a hosszupatakban a külszínen 
szakadatlan 2400 méter hosszú horpadás vonalakban, nevezetesen a Sal- 
vator-, István-, Lőrincz- és Nepomuk-telérek óriási evéseit követhetjük, 
melyek az e teléreken megnyitott számtalan tárnákkal együtt, e bányadalom 
nagy kiterjedéséről tanúskodnak.

A  zúzóarany az egyes telérek szerint különbözik; a Salvator- és Evan
gélista- telérekben 1000 mázsában 15— 18 latra emelkedik.

Az érczek és marák arany és ezüstartalma ép oly változó; kiemelendő 
végre, hogy az érczdússág többnyire rövid álló érczoszlopokban a külszínig 
kibukkan.

Egy más sajátsága ezen telérformácziónak a társásványokban szegény
sége, különösen kovandban, mely kihozható marában a 8— 10%-kot egy 
bányában sem haladta meg.

A vörös ezüstérczen és stefaniton kívül e formációban még az arany
ezüstben dús kovandok kiemelendők, melyek anélkül, hogy egyéb ásványok 
bennök észlelhetők volnának, egész 100 latot arany ezüstben tartalmaznak.

Gyakran az elmállásnak egy bizonyos stádiumában jelenkeznek, mely 
esetben a bányász találó összehasonlítási ösztöne «koromércznek» nevezi.
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Nevezetes végre még a bányászaink által feketeércznek nevezett ércz- 
nem is, mely alkalmasint nagyon finoman elosztott steíanitból áll és csak 
a kőzet festésében nyilvánul; ezen érczet az antimon által előidézett hason- 
nemű festéstől csak gyakorlott szem külömböztetheti meg, egy körülmény, 
mely a legnagyobb óvatosságra int.

A kereszthegyivel szemben sokkal több telére van a veresvízi bánya
műnek, mint az idecsatolt térképből kivehető. Ezen a bevezetésben elősorolt 
telérek 50— 70 foknyi dőlése nyugat és keletfelé változik, és nevezetes
sége azon momentum, hogy ezen változó dőlés folytán a telérek gyakran 
találkoznak, a találkozási helyek pedig a műrevaló közöket rejtik.

A telérek vastagsága 1 — 30*]/ között és azon tűiig is váltakozik, telér- 
közök által kitöltve, melyek egyes lapokra szakadoznak, e lapok a művelés 
tárgyát képezik. A Márton-teléren eszközölt harántolásban a telértöltelék* 
salakszerű, likacsos, odoros, fehér-szürke kvarez, helyenként amelhist és 
kvarczjegeczekkel meg calcedonnal, tömött markazit, pirít, calcedon, man
gán és a nemes fémtartalma miatt itt nagyrabecsült kovand, mely két féleség
ben előfordul; az egyik t. i. sárgarézkovandhoz hasonló aranytartalma által, 
a másik pedig hamuszinű arsénkovandra emlékeztető külsejével ezüsttar- 
tartalma által válik ki.**

G. v. Rath Utijegyzetek czimű értekezésében többek közt azt mondja 
«Die Veresviser Erzgánge sind wegen ihren Goldgehalt wecher Stellenweise 
auch aut das Nebengestein übergeht von Wichtigkeit.B Ezen állítás téves, 
és nem vonatkozhatik a tulajdonképeni az összes telértölteléket magába 
záró anyakőzetre, hanem kizárólag a likacsos telértöltelékre, mely az 
egyes érczlapokat a telérhasadékon belül egymástól elválasztja, mely telér
töltelék itt a mellékkőzet szerepét játsza.

A telérek magában, mint már említém, északfelé csapnak és a 
Dongás hegygerincz táján, a Mihály-, Erzsébet-, Márton- és Evangelista- 
telérek eltérő csapásuk folytán egymással találkozni fognak és érint
kezésükön hasonló érczdússág elvárható, mint a szomszéd kereszthegyi 
bányában, a fő és csóratelér találkozó vonalán tapasztaltatott, miért is ezen 
északfelé tartó feltárásnak erélyes folytatása nem eléggé tanácsolható.

Úgy, mint más bányavidékeken, úgy itt is a kőzettömeg állapota a telé- 
rekre nagy befolyást gyakorol, hol ez t. i. zöldköves, középszilárdságú és 
a kvarez benne az elegyrészek bizonyos arányát túl nem hágja, t. i. a 
riolit kvareztarfalmát el nem éri, ottan a telérek ércztartalmúak, hol

*  K r e m n itzk y  F ü l ö p  Ja k a b  m . kir. b á n y a g o n d n o k  ú r sz iv es  k öz lé se i a lap ján , k i az 
érez e lő fo rd u lá sra  v o n a tk o z ó la g  igen  érd ek es  tapasztalati a d atok a t re n d e lk e zé se m re  b o cs á 
tott, m iért is  e h e ly e n  le g b e n s ő b b  k ö szön etern et  fo g a d ja .

* *  K r e m n it zk y  ezen k étfé le  k o v a n d ra  n é z v e  az a ra n y - és e zü s tk o v a n d  e ln e v e zé st  
in d ítv á n yozza .
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ellenben a kőzettömeg elkaolinosorlott és a kvarcz elenyészik, a lelérek 
meddők és a telérhasadék agyaggal van kitöltve, a mi a kövespataki fő- 
vágatban igen tanulságosan megfigyelhető.

A tellértölteléknek ily módon való időközönkénti elszegénye
dése az üzemeredmény fluctuatióiban, számokban is nyilvánul, mint az 
1831 — 1889-iki üzemi időszak műmérlegeinek összevonásában meggyőződ
hetni alkalmam volt.

Kivehetni ezen összevonásból, hogy a kedvező üzemeredmények az 
1860— 1870-es években a főtelér azon részére esik, mely annak háromrészre 
való elágazása előtt létezik, igazolván a tapasztalat által majd minden ércz- 
telérnél beváló tüneményt, hogy több telér egyesülése a töltelék dússá- 
gára nézve kedvező befolyást gyakorol.

Az ellenkező tüneményt t. i. a telérnek elszegényedése több ágra való 
szétszakadása folytán, a Márton-, Zsuzsanna-, István- és Evangelista-telé- 
reken észleltetett.

Figyelmet érdemel azon körülmény, hogy a Schwaiczer-altárnán alul 
az előbb említettem dús érczköz még érintetlen.

Kiemelendőnek tartjuk még azon nevezetes jelenséget, hogy a főtelér 
érintett dúspontján, hol t. i. három telérszakadék együtt van, a telér dúsabb 
ezüstben, ott pedig hol már a Nepomuk-, Calasanti- és Aranyos-érre elága
zott, kevesebb az ezüst, nagyobb aranytartalom mellett; a mi gyakorla
tilag a fentemlített arany és ezüstkovand behintése által felismerhető.

Hogy a Calasanti-telér az altárna fzinten, nem mutatkozott oly dús
nak, mint a felsőbb Sarlósboldogasszonyaltárna szintjén, csak úgy ma
gyarázható meg, hogy a Calasanti-telér egyes különféle dülésű függé
lyes irányban is találkozó lapjainak valamelyike, e szinten eddig még nem 
éretett el.

Nagyban befolyásolja a veresvízi teléreket a kvarcz- és mészpát-tar
talom, hol bővebb a kvarcz, több az arany, ha több a mészpát és kalcedon, 
háttérbe szorul az érez is.

A veresvízi teléreknek még azon sajátságos tulajdonsága van, hogy 
a kovagos, szilárd, tehát jó  zúzércz-termelésre alkalmas telértölteléket, hir
telen egy puha, cserepes, meddő mészpát, vagy a zolfatára képződményre 
emlékeztető, lágy, kékes agyag váltja fel.

A veresvízi ércztelérekben különösen az «aranykovand» képezi a dús 
és válóérczeket; a rézkovundhoz hasonló, aranytartalma miatt becsült 
sárga kovand, az erdélyi aranybányákban is, a nép nyelvén Bizor név 
alatt ismetes, az arzénkovandhoz hasonlító fehéres ezü-ttartalmú kovand, 
Kremnitzky szerint ottan nem fordul elő.

A Lóbányatárnában a második einelkében lemezes- és sodronyos tér-
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més arany találtatott; az Erzsébet- és a Márton-teléren is mutatkozott 
(1889) szórványosan szabadarany.

Helyenként egy tömött sötétszinü, a bazalthoz hasonló eruptiv kőzet1 
választja el egymástól a telérágakat; ezen kőzfekveteket képező kőzet nem 
azonos a teléreket bezáró anyakőzettel, a zöldkőtrachittal, hanem kétségen- 
kíviil fiatalabb, és a telérhasadék befejezett kitöltése után tódult fel, a 
telértöltelékben meddő kőzeték formán jelenkezvén.

A veresvízi bányaterületen kívül az ez idei felvétel még a Nagybánya 
határának nyugati részében fekvő borpataki völgy mindkét oldalára is 
kiterjed, hol számos erek és telérek léteznek, melyek kelet és éjszaki irány 
között vonulnak, és többnyire kvarczanyagban, aranyos kovandot, ezüstös 
fakóérczet és kevés ólomfényiét tartalmaznak; ilyenek a Zsófia-telér és a 
Lipót-tárnai, meg a borvízi völgyben előforduló telérek.

Láposbányán nevezetesek a feketebányavölgyben előforduló telérek, 
melyek keletfelé vonulnak és fakóérczet, pirargiritet, ólomfényiét és helyen
ként termésaranyat tartalmaznak, vörös és súlypáttal vegyes fehér és 
szürke töltelékben. Művelésben van itt a Tisza-Szt.-Mihálybánya, mely 
pár évvel ezelőtt Mautls Pál párisi lakos birtokába átment, kinek tevé
keny igazgatója e bánya újból való felélesztésén fáradozik és modern ercz- 
előkészítési műhelyek felállításával e völgybe friss életet hozott.1 2 3 * * Ezen 
kívül még a Szt.-Györgybánya felemlitendő. Hasonló előjövet van a Sárga
bányában és még több láposbányai kisebb bányában.

Ezen túl nyugatfelé még létezik fémbányászat, mely ez idei felvételi 
terűleiünkön kívül esvén, vele egyelőre behatóbban nem foglalkozhatunk, 
de miután a Vihorlat-Gutini hegycsoportozatban az ércztartalmú trachit- 
hegység vonalában fekszik, e bányahelyeket a debreezeni kereskedelmi és 
iparkamara 1879— 1880. évi jelentése nyomán8 röviden itt elősoroljuk.

Misztbányán kelet felé vonuló számos erek és telérek képezik a lefej
tés tárgyát, melyek termés-aranyat, ezüstös rézérczeket és ólomfényiét tar
talmaznak.

Sikárló községben délkelet felé vonuló, mintegy 30 centiméter vastag, 
kvarezos telérben arany-ezüst és réztartalmú érczek találtatnak.

Mohán a délkelet felé vonuló telérek jobbára kvarez és agyagtömeg
ben vaskovandot, ezüstös fakóérczet és kevés ólomfényiét tartalmaznak.

Ralisán szintén délkeleti irányú, ezüst tartalmú vaskovandos telér van 
lefejtés alatt.

1 A már 1889-ben megejtett górcsövi elemzés szerint piroxentraehit.
2 Henri Groves Ingenieur des Árts et Manufaetures.
3 Ezen kimerítő jelentés a nagybányai bányakapitányság kerületéhez tartozó bányá

szatról kitűnő átnézetet nyújt, és Szatmáry Béla miniszteri osztálytanácsos, akkori bá-
nyakapilány szakavatott tollából való.
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Komorzán községben kiválik egy aranyos ezüstöt tartalmazó, mintegy 
30 centiméter vastagságú, mészpátos és kvarnzos telér, mely délkelet felé 
vonul, mállott trachitban.

Turczon végre megemlítendő egy délfelé vonuló, helyenként két méter 
vastag telér, mely mállott porflr és kvarcz anyagban vaskovandot és ezüs
tös ólomfényiét tartalmaz.

Egy másik, délkelet felé vonuló telérben, pirargirit található, hasonló 
teléranyagban.

Augusztus és szeptember hóban a láposbányai Tirza Mihály-bányát 
és a veresvizi bányákat is bejárván, alkalmam nyílt több váj at vég - k é pe-t a 
helyszínén felvehetni, melyek a telértöltelékben mutatkozó ásványassosiacio 
mikénti elhelyezkedésének illusztrálására szolgáljanak.

e *•
Kedves kötelességet teljesítek végre, midőn köszönetét mondok mind 

azon tisztelt szaktársaknak és uraknak, kik feladatom keresztülvitelében 
támogatni oly szívesek voltak : Első helyen Bittsanszicy Ede m. kir. főbánya- 
tanácsos-bányaigazgató úrnak, továbbá R ónay Gyula m. kir. bányatanácsos, 
Kremnitzky Fülöp Jakab m. kir. bányahivatali főnök, Madán Ferencz m. kir. 
főbányabiztos, Pálmer Andor m. kir. bányabiztos, FIenry Groves magán-

Tirza Mihály bánya Láposbányán. 
1-ső szinti vájatvég 1890 augusztus 9-én.

1-so ábra.

K ovand ólom fényiével.

Pirittartalm ú trach it 
(zöldkő).
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bánya-igazgató, Posch Á rpád  m. kir. főgimnáziumi tanár, Szellemy Géza 
m. kir. bányamérnök, dr. Schafarzik Ferenc,z állami segédgeologus, Klem- 
pár József bányahatósági hivataltiszt és Gretzmacher Gyula meg Balázsi 
Imre m. kir. bányagyakornok uraknak.

Birtokviszonyok. A veresvizi bányaterület, mely kezdetben magánosok 
által müveltetett, nagyobbrészt vétel útján a kincstár birtokába került 
úgy, hogy a folyó század 40-es éveiben a veresvizi kincstári bányamű már a 
jelenlegi kiterjedéssel bírt; és pedig 52 bányatelek 28.580,257 m2 terület
tel, melyek közül azonban 15, egy meghatározott lebegő határvonal (sík) 
feletti részben magánosok által miveltetik.
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