
7, A felsőbányái érczbányaterület bányageologiai viszonyai.

GESELL SÁNDORtÓl.

(Egy táblával.)

Történelm i adatok.*

A felsőbányái bányamivelés, ha nem is a legrégibb e vidéken, de 
mégis a nagybányai bányakerület legrégiebbjeinek egyike, s ha nem is ve
zethető annyira vissza, mint a szomszéd erdélyrészi némely bánya mive- 
lése, melyek a rómaiak idejébe felérnek. Hogy igen régi lehet, már azon 
körülményből könnyen megmagyarázható, miszerint egy ily széles, az ólom 
és horganyfényle által nagyon is szembeötlő kibúvása a telérnek — mint a 
felsőbányái Nagybánya főteléré —  a legelső rábukkanó vadász vagy pász
tor figyelmét ki nem kerülhette. Okiratszerű tudósítás e bányamivelésről 
először egy 1376-ik évből való okiratban foglaltatik, melylyel I. L ajos a 
két városnak : Rivulus Dominarum (Nagybánya) és Monsmedius (Felső
bánya) bizonyos törvényeket és szabadalmakat, többi között a pallosjogot 
adta, és különösen elrendelte, hogy a bíró és az esküdtek azidőszerinti 
gróf és bányavámszedő a Comes és Urbarius által a lakosok közül válasz
tassák.

Ezen okiratban a lakosok polgároknak és bányászoknak (Civest mon
tani) neveztetnek, miből kitűnik, hogy a nevezett két hely már azon időben 
város volt, és ebből az itteni bányamivelés régi korára bizton következtet
hetni. Már itt van megemlítve a «Hekmanus judex et Pereus nótárius.»

A felsőbányái bányamivelésre vonatkozó második legrégibb okiratot 
H unyady János kormányzónak egy 1452-dik évi adománylevele képezi, 
melylyel az itteni bányamivelés bányavámját a felsőbányái Sz.-Mária tem
plomnak ajándékozza, kárpótlásképen egy orgonáért, melyet az említett 
templomból el vitetett és Zólyomba szállíttatott.**

* A felsőbányái m. kir. bányaliivatalnál rendelkezésemre bocsájtott és egyéb 
adatok nyomán.

** A krónikás erről az eseményről így szól: a nagyszerű egyház kitűnő orgoná
val ékeskedett, melynek mélabus hangjai 1452-ben annyira meghatották a nagy'
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Ezt az adományt 1465-ik evben I. M átyás külön is megerősíti.
Az I. Lajos adta mentességeket (Imnmnitáten) és szabadalmakat 

1455-ik évben H unyadi János kormányzó, 1465. I. Mátyás, 1528. II. L ajos, 
1565. Zápolya Z sigmond, 1585. Báthoby István erdélyi fejedelem és lengyel 
király, 1601. II. R udolf és még más ezek után következő király megerő
sítették, illetőleg szélesbítették és kiterjesztették.

A felsőbányái bányákat 1508-ban Thurzó János vette át a pénzverő
vel együtt. 1530-ban a mohácsi ütközet után Zápolya János, 1567-ben 
Zápolya Z sigmond foglalták el a bányákat. 1580-ban B áthoby István, mint 
lengyel király azokat Szatmár elfoglalt területéért cserébe vette. 1588-ban 
Báthoby Z sigmond F elician H E R B E B S T E iN n a k  évi 33,160 tallérért bérbe 
adta, hasonlókép 1612-ben Bethlen Gábob fejedelem LissABONnak, 
1645-ben a linczi békekötés alapján Rákóczy Gyöbgy vette át, 1661-ben 
végre Seide Achmet budai basa tette bérkötelessé.

A felsőbányái bányászat, ép úgy, mint az egész bányakerület, az 
1490-ik évtől a mikor A lbebt lengyel herczeg, I. Ulászló testvére, az itteni 
bányákat feldúlta, 1719. évig, midőn az utoljára itt volt tatárcsorda elüze- 
tett, részint külellenség, de legnagyobb részt belforradalom által igen sokat 
szenvedett, nevezetesen 1661. évben az imént említett Seide A chmet budai 
basa alatt és 1677-ben az erdélyi felkelők vezére Veselényi István által.

1563-dik évben I. Feedinand megengedte, hogy a felsőbányái bánya- 
mivelőknek a föld terméketlensége és külszerencsétlenségek tekintetéből 
egy márka ezüstért hat magyar forint fizettessék, mint az ezen időben az 
alsó magyarországi bányavárosokban is szokás volt stb.

1689 előtt -—• úgy látszik —  a felsőbányái bányászatot majdnem 
kizárólag a város közönsége űzte. Ugyanez évben egy udvari küldöttség 
jött Nagybányára, mely gróf Bbeunee az átalános udvari kamara alelnöke, 
Mednyánszky Pál udvari tanácsos a magyar udvari kamaránál, F ischer 
Mihály a szepesi kamara igazgatója (Administrator) és Szentiványi László 
a szepesi kamara titkárjából állott, mely alkalommal a felsőbányái bányák 
is szemle alá vétettek. Minthogy ezen udvari küldöttség e bányamüveknél 
némely hibákat és rendetlenségeket talált, ajánlatot tett a városi közönség
nek mint tulajdonosnak, nehány bányarészvónynek a cs. kir. kamarának 
való átengedése iránt, hogy ez a bányamivelés vezetését átvegye és a mű
velést czélirányosabban berendezze.

A város közönsége azonban azt válaszolta, hogy neki, mint a nélkül 
is nagyon eladósodottnak, nincs meg az az ereje, hogy a cs. kir. bánya-

H u n y a d y  JÁNOst, liogy azt Zólyomba átvitetni érdemesnek találta, adományozván 
érette az egyháznak a bányanyereményből a fejedelemnek köteles tizedet — urburát — 
mely adománylevelét M á t y á s  az igazságos 1165. megerősítette.
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kamarával művelhessen, hanem inkább hajlandó volna az egész bányaüze
met bizonyos feltételek mellett a bányakincstárnak átengedni.

Erre jött létre az udvari küldöttség és a városi közönség között 1689 
október 25-én Miszt-Tótfaluban aláirt az az egyezség,1 mely szerint a bá
nyászati kincstár a felsőbányái bányaművet, nevezetesen: Pudor-, Leves-, 
Tomoz- és Vont-aknákat, valamint minden más bárminemű bányákat, a 
zuzómühelyekkel együtt a kohókkal és szabad fajzási joggal, azon kötele
zettség mellett veszi át, hogy a városnak minden tartozásait, vagy 25,420 
frtot kifizeti és, hogy a város örök időkre minden rendes és rendkívüli 
adótól egészen mentes és kivéve marad.

Ezen egyezség 1690 június 21-én I. L ipót által megerősíttetett. Egy 
zúzót és egy kohót tartott meg csak magának a város közönsége az említett 
egyezségben, mely utóbbi a múlt század vége felé egészen tönkre jutván, 
szintén zúzóvá alakíttatott át, úgy hogy a város jelenleg még két zúzó bir
tokában van.2 3 * *

A bányamüvek átvétele a bányászati kincstár részére 1690 jan. 1-jén 
történt meg, a felsőbányái nagybányának nyugati részét pedig, mely bor
kúti bánya név alatt ismeretes 1725-ben, miután a L issabon család már 
felhagyta, szintén a kincstár vette birtokba.

Ez idő óta az egész Nagybánya-hegyen levő bányamivelésnek a 
bányakincstár a tulajdonosa és valószínűleg már azonidó óta(1725-től) csak 
a hegynek felső részét engedte át használatra a nyeremények egy meghatá
rozott részének fizetése mellett magánosoknak, mint albérmónyt, melynél 
kezdetben a használatra átengedett részletek méretei a hossz és szélességi 
kiterjedésre, valamint mélységre nézve egészen szabálytalanok s önkényüek 
voltak és csak esetről esetre állapíttattak és határoztalak meg. —  Csak 
1812-ik évben szabályoztattak átalánosan ezek a kicsiny, rendesen 28 öl 
(52*1 mj) köbmértéket tartalmazó határok, mi 1812 április 30-án 8 5680. 
sz. a. kelt udvari kibocsátványnyal azzal hagyatott helyben, hogy jövőre 
semmi esetre és semmisség terhe alatt, az ezen időben húzott átalános 
császár-tárnái lebegővonal alatt határkiterjedés nem adathatik. Csak né
mely, az említett udvari rendeletben világosan megnevezett határokra 
nézve engedtetett meg kegyelemből ezen szabály alóli kivétel, megenged- 
tetvén ezekben még 10 ölnyire a lebegővonalon alatt is a művelés.

1 L. a történelmi adatok végén csatolt, a felsőbányái városi levéltárból való 
kivonatokat.

2 A krónikás ezen időkről így szól: Felsőbányának sorsa ennyi hányatás 
közepette sem volt nehezebb, mint néha 1690 után, kiválólag pedig 1850-től máig.

3 Ez időt a felsőbányái krónikás így festi . . . mai szerencsétlenségének talp-
köve az 1812-i rendezéssel tétetett le, mely önkényileg behozva, balul magyarázva,
sok zaklatásra nyújtott alkalmat.
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A bérfizetésre nézve, melyet a magános-alurbéresek e kicsiny hatá
rok után fizetnek, megkülönböztetnek azok olyanokra, kik a k. «Nagybá
nyád -nak 10-dét és olyanokra, kik a száraz nyerékekből 15-det és a ned
vesektől 17-det, a melyet úgy, mint ezelőtt, mint kir. bányavámot (Berg- 
frohne) az értékítvényekben való levonása mellett a rom. kath. templomnak 
fizettek.

Az előbbiek határai a föteléren vannak és ezt mivelik, az utóbbbiaké 
a mellékágakon. Ezen különbség eredete eddig még nem puhatoltatott ki.

Az úgynevezett alurbóreseknek a bányászati kincstárhoz való viszo
nyaikra nézve megjegyeztetik még, miszerint az 1854-dik évi bányatörvény 
életbeléptetése után, midőn a bányahatóságok a kezelési hivataloktól egé
szen különválasztattak, a nagybányai akkori cs. kir. bánya-, erdő- és 
jószágigazgatóság támaszkodva a mindenkor gyakorolt és 1823-ik év óta 
adománylevelekben is világosan belefoglalt beneplacitum jogra —  az a z : 
átengedett bánya és külszíni részleteknek tetszés szerinti visszavonására —  
azoknak további átengedését és az azokkal rendelkezést saját részére vette 
igénybe; minek következtében ezen apró bányarészletek 1855 : 8988 és
1856 : 7447. sz. leiratok értelmében egészen a cs. kir. bánya-, erdő- és 
jószágigazgatóságtól függő bányavállalkozók terére átvezettetvén, miután 
a felsőbányái úgynevezett alhűbéresek ezen viszonynyal megelégedve 
nem voltak s az ellen tiltakoztak —  ezen viszony * rendezése munkába 
vétetett.

Az úgynevezett alurbóreseknek ebbeli panaszukra küldetik ki még
1857 ju liu s  29. ^ 4 Y . sz. ren delette l a cs. kir. p én zü gy m in isztér iu m  
által eg y  b izottság  D obbanszky A dolf cs. kir. helytartósági tan ácsos e ln ö k 
lése alatt azon  v iszon yn a k , m e lyb en  az a lu rbéresek  a  k incstárra l szem ben  
m in d ig  állottak , szoros k ipu h atolása  és m egvizsgálása  végett, m elyn ek  m u n 
kálata  a bécsi cs. kir. pén zü gym in isztér iu m n ak  e lh atározás végett e lő te r 
jesztetett.

Ezen elhatározás a bécsi cs. kir. minisztérium által nem hozatván, 
csak újabb időben a magyar kir. kormánynak —  mely utoljára 1872-ik 
évben küldött ki egy bizottságot Felsőbányára —  sikerült ezen fontos és 
oly rég függőben levő tárgyban egyezség utján ezen ügyet oly formán 
elintézni, hogy magánosok által használt bányarészletek az illetők teljes 
tulajdonába bocsáttattak, az ezekből eddig a kincstárnak vagy a templom- 
pénztárnak fizetett urbura 1872-ik év deczember 1-sejétől kezdve besziintet- 
tetett, az addig felállott átalános lebegő rónai bizonyos részekre 10, illető
leg 28 bécsi öllel lejebb szállíttatott és ezen bányák körüli hatósági eljárás 
a nagybányai m. kir. bányakapitányságra bízatott.

* Még jelenleg nincs teljesen rendezve.
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Kivonatok a felsőbányái városi levéltárból való latin okmányokból*
N ro 10. (1523-ból). — L ajos, Magyarország királya Felsőbánya város lakos

ságának kérelmére Thukzó E lek szatmármegyei kincstartóhoz leiratot intéz, 
melynek értelmében Felsőbánya város lakosai tekintettel a vidék terméketlen
ségére és arra, hogy csak bányamivelésből élnek — hogy a bányamivelést annál 
sikeresebben folytathassák — minden a királyi kincstárba folyó adótól fel vannak 
mentve. Ez szolgáljon miheztartásul, (a jövőre nézve is) a szatmármegyei kincs
tartóknak.

(1689-bői) ^ császári és királyi szepesi kincstár (Camara) és a felsőmagyar
országi bányavizsgáló bizottság tudatják, hogy a felséges császár és király rende
letére a nagybányai pénzverdét és bányákat megvizsgálván a hely közelsége miatt 
elmentek Felsőbányára is és itt is megvizsgálták a város által miveit bányákat. 
Ezen bányák mivelése körül sok hibát és rendellenességet találtak, jónak látja 
tehát a nevezett bizottság, hogy a felsőbányái bányák egy része az említett hibák 
orvoslása végett adassák át a királyi kincstárnak.

A város lakosainak ez előterjesztetett, a meggondolásra határidő adatott. 
Ok erre hatóságuk útján azt felelték, hogy nem adhatják át bányáik egy részét a 
királyi kincstárnak, mert ha átadják, a királyi kincstárral szemben való adóköte
lezettségüknek nem felelhetnének meg, m iu tá n  ú g y is  n a g y o n  el v a n n a k  a d ó 
sodva.

Ha azonban a magas cs. királyi kincstár hajlandó a város adósságait ki
fizetni, illetőleg az alábbi pontokat teljesíteni, úgy az összes bányákat készek 
átadni. — Kellő megfontolás után elhatároztatott: 1. Fudor, Leves, Tomoz és 
Yonth városi művelés alatt álló bányákat minden gondolható felszereléssel együtt 
átadják a királyi kincstárnak, ezért kivánják, hogy a magas királyi kincstár, 
illetve a szepesi kincstár (Camara) Felsőbánya városának most már 25,420 rajnai 
forint (rhenanis) adósságait fizesse ki. 2. A város legyen mentes mindennemű 
adótól. 3. A felsőbányái községé legyen a hús- és italmérési jog, csakis a község
nek, ne másnak legyen megadva ez a jog. 4. Két gabona őrlőmalom, egy kohó, 
egy zúzómű — (közönségesen Stempel nevű) — maradjon meg a város birtoká
ban. 5. Legyen szabad a lakosságnak a városhoz legközelebb eső hegyekben 
érczet bányászni még akkor is, ha a bányák már a magas kicstár kezében vannak. 
A császári királyi bányák művelésére pedig csak felsőbányái lakosok alkalmaztas
sanak és csak, ha nem elegendő ezek száma, alkalmaztassanak idegenek. A bánya
munkásoknak ne gabonában, hanem mindig készpénzben fizettessék ki bérök.
6. Mindezt 0  Felsége szabadalmi oklevéllel hagyja helyben és erősítse meg.
7. Kereskedelmi adó fejében csak fél harminczadot fizessenek Felsőbánya lakói 
úgy, mint a többi szabad kir. városok lakói. 8. A fentnevezett bányák átadása és 
a magyar kincstár részéről való átvétele 1090 január 1-jén történjék.

Minek hiteléül külön kiadatott Felsőbánya szabad királyi város lako
sainak ezen szerződés. — Kelt Miszt-Tótfaluban, 1689 október 25-dikén.

* Ezek fordítását P o s c h  Á r p á d  m. kir. főgimnázium! tanár úr volt szives 
elvállalni, miért is e helyen ezen szép munkáért legbensőbb köszönetemet fogadja.
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Gróf Brenner Sigfrid Kristóf,1 Mednyánszky Pál,2 Fischer Mihály,3 Szentivány 
László4 s. k.

(idő)" Lipót császár vörös pecsétes oklevélben —  4 pecsét.
Mindezt megeró'síti — Becs. 1690.
L ipót. Jaklin Balázs püspök.
Matolány János. —  Pecsét.
[C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. alatti okiratok nem érintik a bányászatot].5
N . Hivatkozás arra, hogy Felsőbánya rendkívüli terhektől ment legyen, így 

pl. a katonaállítástól is.
(Kassa, január 13. 1742.)
A füzethez mellékelt nyomtatvány latin része csakis az A és B alatt foglal

tak ismétlése.

A  felvett terület és Felsőbánya közvetlen] környékének  
orograílai és liidrograíiai viszonyai.

Ez idén Nagybányától keletre folytattam felvételeimet; a fernezelyi 
völgytől kezdve a következő észak-déli irányt követő völgyeket befoglalva, 
ú. m. : a kizbányai vagy szt-jánospataki völgyet, a borkúti völgycsoportot, 
mely egy szűk, az Irányaknánál torkoló hegykatlant képez; a Zavarospatak 
Ficsorpatak és Limpede völgyeket, továbbá a Szazarpatak völgyét, melybe 
ezek, úgy mint a dél-északi irányú bányai, Visszafolyó és a Kis- és Nagy- 
Boditoig még több névtelen patak vize ömlik.

Az e völgyek közé foglalt területen a következő hegyeket találjuk, 
ú. m. a Bulatliegyet (680mj)  dél felé való elágazásaival, egyfelől a Gordon
hegyet (456 mf), másfelől a Somoshegyet (647”/), északi nyúlványa pedig a 
Picioru-liirgii és Tius (627 mJ) nyugot-keleti irányú hegyvonulatba megy át, 
melyben a herzsai ezüstérczbányászat mozog.6 Ezen hegyek a kizbányai

1 Az udvari kincstár (Camera) másodelnöke.
3 Udvari tanácsos (Magyarország részéről).
3 A szepesi Camera (kincstár) administratora.
4 A szepesi Camerai titkár.
5 Ezekben a városra kivetett, részben megtérített összegekről van szó.
a Itt most a Kremnitzky Albert-féle bánya legjobban jövedelmez és czéltudatos 

vezetés mellett szép jövőnek indul.
Süssner Ferencz m. kir. bányatanácsos és bányahivatali főnök a felső-bányai 

bányászatra vonatkozó adatgyűjteménye szerint a herzsai bányászatról először hirt 
kapunk egy 1793-ból való hivatalos ügyiratban, melyből azt veszsziik ki, hogy a 
herzsai bányában a József-vájatvég egy szegény, kovandot és ólomfényiét tartalmazó 
telérben hajtatott. A völgyben egy kutatótárna létezett, melyben a hegy felé vonuló 
ér kovand- és antimontartalmánál fogva reményt nyújt.

Egy 1835-ből származó feljegyzésből pedig kitűnik, hogy Kizbányán kőszénre 
kutattak; a telep helyenként 5 láb vastag volt. Kvarcz által tisztátalanítva, a telep 
bitumenes palába való átmeneteket képezett.

(6 )
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völgy jobb lejtőit, baloldalát pedig a Yrf-Poka (788*/), Üllőszékhegy (585*/) 
és Vereshegy (747*/) alkotják.

Következik a felsőbányái bányászat központja a Piatra-alba (866 */), 
Blidar (906*/), Kálvária (910™/) és Apsica-mika (1097*/) ormok által jel
zett hegylánczczal; ennek a Piatra-albáról délre vonuló folytatására ke
resztben áll az úgynevezett Nagybánya-hegy (729*/), melynek lábánál 
Felsőbánya bányaváros elterül, e hegyben rejlő nemesfém-telérek képezik 
századok óta az élénk bányászkodás főtárgyát.

A Nagybánya-liegygyel párhuzamosan folyó Zavarospatak bal lejtőit 
az Apsicza-mikáról délre nyúló elágazásaképpen a Czombliegy (709*/) és 
folytatólagosan a Hegyes (625*/) és Világoshegy (755*/) következik.

A Hegyeshegy aljában a Jeszenszky-féle jelenleg parlagon heverő 
bánya egy elfúlt aknája van telepítve; * a helyi viszonyok szerint itt alkal
masint a főtelér egy fekvőerén, lapján, vagy egészen önálló teléren bányász- 
kodtak és a lefejtésre került telér a főtelérrel kétségen kívül genetikus 
összefüggésben állván, újból való megnyitásra érdemes tárgynak ajánlkozik.

A Zavarospatakon felfelé még több ponton régi kutató miveletekre 
akadunk, nevezetesen a Bódítótól északra a verestoi bányára és még tovább 
keletre a régente kincstári Sujorbányára a Kovahegy (Kleminye) alljában, 
hol magánosok jelenleg is jövedelmező bányászatot folytatnak.**

Felsőbánya sz. kir. bányaváros fekvését illetőleg, ez Szatmár megyének 
keleti végén, Nagybányától keletre vagy 9 kilométernyire a Iíapnikon át Mára- 
maros-Szigetre vezető országút mentében a Szazarvölgy torkolatánál 362”/  
tengerszín feletti magasságban fekszik; észak és keletről az előbb említet
tem meglehetős magas hegyekkel, délről egy alacsonj^ dombvonulat által 
körülvéve, míg a nyugati oldal szabadban van és szép kilátást nyújt a 
Nagybányától elterjedő szamosmenti síkságra.

* Állítólag igen dús vörösezüstérezet fejtettek benne és a régi aknatorok előtti 
gorczon ezüstérczeket tényleg találtam is.

** Süssneb Ferencz jegyzetei szerint (1820-ból) a Sujorio-telér 4 méter vastag 
volt és kovandos kvarczban folyt a m ivelés; a szérelés 24 lat zuzaranyat mutat fe l; 
a próbák adtak: 4 0/0 ólommarát, 39 ólom, 3 lat 1 nehezék arany-ezüstöt, 4Ü3 0/0 
kovandmara 8 ólom, 1 lat arany-ezüsttel, 71 dénár (0'078 gr.) aranynyal.

A kovandtartalinú telér, mint fent említve volt, adott 24 lat aranyat, 3Ü2 0/0 

kovandmarát 2 lat 1 nehezék arany-ezüsttel, melyben az arany 145 dénárt kitett.
Egy 1832-ből való jegyzet nyomán a sujori érczekkel megejtett ziízási kísérlet 

2000 mázsában szolgáltatott:
10 márka 1 lat, 1 nehezék és 2 dénár finom ezüstöt.

1 « 4 lat 33/i « finom aranyat.
(10 márka —: 2‘824 kgr, 1 nehezék =  0 003 aranyezüst, 1 nehezék =  0'00034 arany, 

1000 gr. -- 0'345 arany). 230 gr. megfelel a márkának 1/ase törtrészének. 1 dénár 
=  l ' l  gr.
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A felsőbányái m. kir. bánya és kohóhivatalnál talált monográfiában 
Felsőbánya vidéke 1 ilyképpen vázoltatik: ..........Északi oldalán a város
nak, mely 6000 lakost,2 többnyire bányásznépet számlál, emelkedik kez
detben kis lejtéssel apró kertek sokaságával, melyekben gesztenye és más 
gyümölcsfák közepette a bányászok elszórva épített lakházikóik láthatók —  
azután tovább feljebb meglehetős meredeken, tölgyfákkal benőtt az úgy
nevezett 729”]/ magas Nagybánya-hegy, melybe az anyatermészet gazdag 
ásványlerakodásokat —  teléreket —  a nevezetes Nagybánya főtelért mel
lékágaival s több önálló ereszekkel rakta le, ezáltal tartós, századok óta 
folyó bányászati áldás forrását nyitván meg.

Ezen hegy, délről a Szazar fővölgy által, keletről és nyugatról a mé
lyen bevágott Zavarospatak és Mélypatak hegynyilásai által határolva, —  
úgy tűnik fel távolról, mint egy szabálytalan piramis, mert csak hátsó 
részével áll az egy kiterjedt hegylánczczai (Piatra-albával) összeköttetésben, 
mely hegyláncz a keleti Kárpátokhoz csatlakozik, és melynek magasabb csú
csait a Gutin (1308”/) ,  a Feketehegy (1243”/ )  és a Bózsály (1307”/ )  képezik.

Már messziről észrevehetők a Nagybánya-hegyen a bányászati szor
galom és munkálkodás jelei t. i. nagyszerű gorczok és külfejtések, sejtetvén 
azon rombolást, melyet a bányász vaskarja a hegynek belsejében századok 
óta lassankint előidézett.

Különösen feltűnik ez, ha a hegyet keleti oldaláról tekintjük, hol a 
hegypiramison meglehetős mély és széles barázdák mutatkoznak jelenté
keny bányaomlások következtében, melyek a múlt században oly mérvben 
ismételve történtek, hogy ezen oldalról a hegynek formája jelentékenyen 
megváltozott.

Csak a hegynek legmagasabb csúcsa maradt még sértetlen és ezen 
egy kis tölgyes a kopár hegycsúcson úgy tűnik elő, mint egy még erőteljes 
agg fejét gyéren fedő hajdísz.

A  terület földtani és a telérek települési viszonyai.3

Következők azon kőzetek, melyek a felsőbányái bányaterület össze
tételén részt vesznek:

Kárpáti homokkő, orthoklásztrachit (kvarcztartalmú propilit), daczit, 
daczit tufái (biotittartalmú), biotit-amfibol-andezit, liipersztén-andezit és

1 Szmik Ignácz magy. kir. bányatanácsos és ügybuzgó volt hivatalfőnök tollá
ból való.

2 A magánbáuyászat hanyatlása folytán az utolsó népszámlálás alapján ezen 
szám megapadt.

3 A terület bejárása egy a felsőbányái kincstári és a lierzsai magánbányászatot 
felölelő térkép alapján történt, melyet Szellemi Géza m. kir. bányamérnök készített.
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augithípersztén-andezit, riolitkaolin kvarczczal, liipersztén-andezit tufái, 
pontusi rétegek, végre diluvium és alluvimn.

Legnagyobb kiterjedésű ezek közül a liipersztén-andezit és augit- 
hipersztén-andezit; elfoglalja a Bulathegyet a Yeresliegyet a kizbányai 
völgy nagy részét a Vnrvn-Pocát és a Piatra-alba lánczolat nyugati lejtőit 
egészen a Nagybánya-hegyig, a Hegyes és Világos még a Bóditavat kör
nyező hegyeket; a Vereshegyen vöröses e kőzet, a többi pontokon szürke, 
gyakran porfiros és többnyire normál állapotban találjuk a gyér feltárási 
helyeken.

(261, 265, 272, 274, 281, 285, 308, 311 és 364 sz. kőzetminták gór- 
csövi meghatározását dr. Schafarzik Ferencz tisztelt szaktárs szívességének 
köszönöm.)

Biotittartalmú ezen kőzet a Kizbányáról keletre vonuló Valea-Gugior- 
beloru egy mellékvölgyének torkolatánál. (388. sz.) Kiterjedésre következik 
a dáczit,* mely a Szazarvölgy jobb lejtőit alkotja és a Czombhegytől széles 
szalagként a Hosszúorom aljáig terjed ; kis kiterjedésben pedig a Szomos- 
hegy déli lejtőin és az Irányakna fölötti említettem völgykatlanban for
dul elő.

Riolitkaolin kvarczszemekkel a Piatra-albán és keleti a Zavaros
patakba nyúló lejtőin találni (355,** 359, 362, 363. sz.) amfiboltartalmú e 
kőzet a Vr-Blidáron és a Piatra-albatól délre eső részén.

Kárpáti homokkő (341 sz.) a kizbányai hegykatlan déli oldalán jön 
elő és messzire benyulik egyrészt a kizbányai völgybe, másrészt a Ullőszék- 
liegy északi nyúlványait széles öv formában szegélyezi; a Czomb hegytől 
északra és keletre meg a Limpedepatak felső részében nagyobb felületen 
volt kiválasztható és azon felül egyes elszórt kisebb felületű tereken úgy a

* Kiterjedését e vidéken illetőleg, megboldogult barátom, dr. H ofmann Károly, 
A  Viliorlat-Gntinhegység némely kvarcztartalmú trachytjdnah plagiúklas kristályairól 
czimű értekezésében, (Földtani Közlöny III. évfolyam 80-dik lapján) azt mondja: . , . 
Kőzetek, melyekre a dáezit név jogosan ráillik, a Viliorlat-Gutinkegység a Tisza bal 
partjára eső felében nagy kiterjedésben fordulnak elő, nevezetesen a hegység déli 
részében, az ottani bányakerületben; Kapnikbánya nagyrésze dácziton á ll: s nyugoti 
ércztelérei ezen kőzetben vannak. Kapnikbányától e kőzetek elterjedését egy széles: 
övben követhetjük északnyugati irányban Felsőbánya és Nagybánya vidékén át 
Láposbányáig, honnan nyűgöt felé a hegység déli szélén, Nagy-Sikárlón még vala
mivel túl, északkelet felé pedig az avasi harmadkori medencze partjáig Yámfalu és’ 
Felsőfalu közt elterül; folytatását észak-nyugoti irányban még az Avast észak és 
nyugat felé környező hegységben is követhetjük, hol Bikszád, Turcz és Yisk közt 
tetemes hegytömegeket alkot.

** Kalecsinszky Sándor intézeti vegyész e kőzet (355. sz.) tűzálló fokozatát 
megállapítva a következőket m ondja: «A kemény anyag porrá törve vízzel alig kép
lékeny s megszáradva könnyen porlékony. Alacsonyabb hőfoknál kiégetve egészen 
világos rózsaszínű, még a legnagyobb hőfoknál sem olvad meg és fehér színű lesz»,

8A m. kir. földt. intézet évi jelentése 1891-röl.
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daczit, mint a hipersztén-andezit területén és a Nagybányahegy déli, köz
vetlen Felsőbánya város fölötti részén.

A hipersztén-andezit tufái a Gordonhegyet alkotják és a Szomoshegy 
délnyugati oldaláig vonulva, e pontról majd Girodtótfaluig húzódnak; elő
fordulnak a Vereshegy déli lejtőin, a Zavarospatak középső és felső, meg a 
Limpedepatak felső részében és a Bóditó körüli területen és nagyobb felü
leten még a Hegyes- és Világoshegytől keletre fekvő részén; kisebb terüle
ten a Czombhegy déli lábánál és a Világoshegy délnyugoti vonulatának 
északi, a Zavarospatak felé lapuló alján látjuk.

A daczit tufái pedig a Bánya- és Hegyeshegy délnyugati lejtőihez 
simulnak.

A pontusi rétegek képezik a kizbányai katlan és Felsőbánya város 
környékén az altalaj alapját, melyhez a Szazar mentében Felsőbánya alatt 
és Girodtótfalunál a diluvium és alluviumhoz tartozó képletek csatla
koznak.

Az előadottakat összefoglalva tehát azt látjuk, hogy a Felsőbánya 
környékén emelkedő hegyek leginkább trachitból az elmállás minden stá
diumában és annak tufáiból állanak, melyek közepette többé-kevésbbé 
kemény homokkő (kárpáti homokkő) és helyenkint rendszerint nagy ke
ménységű zöldkő módosulatai a daczitnak és hipersztén-andezitnek nem 
nagy kiterjedésű hegydomborodásokban találtatnak s szilárdsága miatt az 
utóbbi ú. m. a Hegyeshegy aljában épületkőnek is használtatik.

A 263Va, 284, 286, 287, 289, 295, 304, 306, 318, 320, 321, 322, 326, 
327, 328, 329, 331, 332, 351, 356, 357, 358, 365, 366, 383. számú ponto
kon a kőzet-teléres pirittartalmú vagy határozott telérkibuvás ; az e pontok 
körüli területen az andezit vagy dáczit többnyire zöldköves módosulata 
fordul elő.

A völgy fenekét képezi eddig még tudva nem levő vastagságban sötét
barna színű csillámos pala, melyben állítólag kövületek és kagylók is elő
fordulnak.*

A többször már említett Nagybánya-hegy, melyben az ércztelérek 
vonulnak nem nagy keménységű földpátdus riolit-féle orthoklasztrachit 
kőzetből (kvarcztartalmú propilit vagy daczit) áll, mely csak a telérek kö
zelében, de itt is nem mindenütt jobban megkeményedve, s ez esetben 
puszta szemmel aligha látható finom pirít és markazit szemecskékkel 
áthatva, melyek a kőzetnek barna színt kölcsönöznek, találtatik; imitt- 
amott, de különösen a hegynek nyugoti végén ; a hol a telérek folytatása 
megszűnik, nagyobb mennyiségben szarufénylét vesz fel ezen kőzet, de 
akkor meg is lágyul oly annyira, hogy vízbe téve elmállik.

* Olyanokra szert tennem nem sikerült.



A Nagybánya-hegy majdnem külön áll és egy elipszis forma bázison 
emelkedve (kelet-nyugoti tengelye 1900'mj  ; észak-déli pedig 7G0m/) kiter
jedt bányaomlások következtében és nagyszerű külfejtések által feltárva, 
nevezetes látványt nyújt.* A vaskovandtartalmú daczit elmállása folytán a 
szirtek sárgászöld vagy vöröses színezetet mutatnak és kéneges szagot is 
érezni exbalálás folytán.

A keleti bányánál egy óriási külfejtés 25— 35™/ mély és 100 mj  bosszú 
és széles, közvetlen a meredeken felemelkedő szikla lábánál köti le figyel
münket; ezen üreg nem [régen vájatott ki (1867-— 1877), miután rájöttek, 
hogy a telér felső részeiben előforduló mállott kvarcztartalmú kőzet gazdag 
aranyban. Ezen üregből 10 év alatt 5 m.-mázsa arany került ki, 697,000 írt 
értékben.

A mi már ezen hegyben található különös ércztelepüléseket illeti, 
ezek a főtelórből s ettől, részint annak fedőjében, részint felnijében elsza
kadt mellék-ércztelérekből állanak.

Azonban nem hiányoznak oly kisebb jelentőségű mellék-ércztelérek 
is, melyek távolabb a főtelértől leginkább annak feküjébe esvén, a főtelér- 
rel semmi összeköttetésben sem állanak.

A főtelér, melynek vonulása nyugotról keletre, átalában véve 5 órára, 
dőlése pedig északnak 50— 70 fokra tehető 1‘9— 19 ’"/ vastag, benne mint 
telérkőzet kvarcz, földpát és kisebb mennyiségben mangánpát uralkodik, s 
ezen kőzetek vegyülékében következő ásványok, hol a kőzetben elszórva, 
hol vékonyabb vagy vastagabb erekben fordulnak elő, ú. m. ólom és hor- 
gonyfényle, pirít, markazit, kerékércz, antimonit, chalkopirit, realgar, auripig- 
ment, súlypát, adulár, felsőbányit.** A most émlített fémek kisebb-nagyobb 
mértékben aranyat és ezüstöt tartalmaznak, ezen nemes fémek azonban 
leginkább ólomfényiéből és piritből nyeretnek. Asványaszociacio tekinteté
ben a telér szimetrikus változó kvarcz, ólomfényle, horgányfényle és gyé: 
rebben rézkovand zónákat képez és a kvarcz mindig kovanddal van im
pregnálva.

A kincstári mivelések középső mélységének körülbelül 95 ’"/ a lebegő

* Fontos közleményeket a felsőbányái nagyszerű telérkálozat anyakőzetét ille
tőleg R ichthofen bárónak köszönünk. (L. Stud. in dem ungar. siebenb. Tracliytgeb. 
G. R. Anst. 11. Jahrg.) Richthofen ezen kőzetet így jellem zi: egy zöldkőtrachit, 
melyben szórványosan kvarczszemek mutatkoznak, t. i. azon válfaj, melyet Stache, 
későbben daczit név- alatt az irodalomba belezetett. De nem ezen szilárd kőzetben 
jelentkeznek a telérek, banem egy dörzsölési konglonierátban, mely majd egészen a 
dáczit szögletes töredékéből áll, (homokkő töredék mellett) és észak felé az ép kőzetbe 
átmenetet képez. Alúl és a telérek közelében a dáczitnak egy neme a kovásulásnak 
mutatkozik és ugyan ily természetű a kötőanyag is.

** Süssnek Febencz bányatanácsos szerint egy magánbányában termelhető 
mennyiségű kénsavas cink (cinkvitriol) is fordul elő.

( i l )  FELVÉTELI JELENTÉS. 1 1 5
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vonal alatt a fő telér .keletre vagy 190”) '-re terjedő elágazást képez és neve
zetes az, hogy a főtelér csapása a mélységgel megrövidül, ilyformán egy 
nagy érczlencse jellegét öltvén fel.

A telértömeg a középső és alsó mélységekben a kvarcztartalnm mel
lékkőzet törmeléke által van körülvéve, az ásványlerakodás szimetrikus 
képződését megzavarván.

A mélyebb telérrészekben nagyobb odorok fordulnak elő, melyek 
oldalai kvarcz és súlypátjegeczekkel ki vannak bélelve (a jegeczek vasko- 
vanddal bevonvák, majd behintve reálgár is jön elő).

A főtelér felső jelenleg lefejtett részeiben vörösezüst érczkristályok és 
ezüstfakóércz (febérezüstércz) fordult elő.*

A főtelértől elszakadt, de azzal a mélységben egyesülő mellékerek a 
fedőben, a leppeni, ignáczi, borjubanyai és az ökörbányai felérek; a fékü
kén pedig a greiz és a levesi (véna principális) ismeretesek.

1. A leppeni-telér, mely vonulása után keletről-nyugatra szakadt el 
a főtelértől 2— 6 ”)/ vastag, a felsőbb szinteken majdnem 600m] hosszaság
ban ismeretes, de dőlése szerint, mely 70— 90 fok közt áll, már a 4-dik és
o-ik járatok közt a főtelérrel egyesül. Telérkőzete hasonlít a főteléréhez, 
csakhogy ólomban és ezüstben szegényebb, ellenben aranyban sokkal gaz
dagabb.

2. Az ökörbányai-telér,** mely a főtelér nyugoti részében válik el 
ettől északkelet felé, ez is %—6 mf  vastag, telérkőzete hasonlít a főteléréhez, 
csak hogy több kvarczot tartalmaz s ennélfogva keménysége is nagyobb. 
Ez ólomban szegényebb, de ezüstben és aranyban gazdagabb mint a főtelér, 
de aranya a leppeni-telér tartalmát el nem éri.

Ezen melléktelér már a borkúti altárna fölött egyesül dőlése után a 
főtelérrel, s ezen mélységben már nem találtatik vonulása mentén alig 
190™/ -re, s ezen hosszaságban csakis a felső szintekben ismeretes.

3. Az ignáczi-telér, mely a hegynek felső részében Aranyosnak nevez
tetik. Ezen melléktelér is a főtelértől, hosszának közepe táján válik el szinte 
északkelet felé, hossza csekély, alig teszen 50 ölet (100®)/) és a főtelérhez 
viszonyítva visszás vagy ellenlejtes dőlése teszi, hogy már az 5-dik járaton 
a főtelérrel egyesül. A hegynek felső részében délnek tartó dőlése után

( i á )

* Magánosok még most is találnak vöröseziistérezet a főtelér felső részeiben.
** Dr. H ofmann Károly a Földtani Közlöny III. évfolyamában a 77. lapon 

ezen telérről azt m ondja:
A z ökörbányai telér t. i. a felsőbányái főtelérnek egyik vastagabb mellékágát 

képezi. Vastagsága a főtelér közelében nehány ölnél többet teszen, ha nem is számít
juk hozzá a mellékkőzetnek, a tulajdonképeni telértől még messzire elterjedő és ko- 
vandos imprsegnátióját.. «Ásványtani közlemények a Vihorlat-Gutin traohythegységnek 
keleti részéből# czimű értekezés.
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három ágra szakadt felfelé, melyek fent különböző nevet viselnek. Telér- 
kőzete leginkább hasonlít a leppeni mellékteléréhez, csekélyebb mennyi
ségben ólmot, de valamivel nagyobb mennyiségben aranyat tartalmazván 
mint a főtelér, habár a leppeni-telér aranytartalmát nem éri el.

Mindezen telérek vagy egészen, vagy részben a kincstári bányatel
kekben vannak, és úgy a csapás, mint dőlés után vagy kiékelnek, vagy 
pedig a mélység- felé a főtelérrel egyesülnek. így az összes nagybányai telér- 
csoport észak-déli irányban szelve, egy legyező alakját mutatja, melynek 
lapjai felfelé nyílnak. Látni ezt szépen az idecsatolt szelvényeken, melyeket 
Joos Lajos a keleti bánya jelenlegi buzgó és szakja iránt lelkesülő bánya- 
tiszt a Péeh-féle bányatérképészeti modorban szerkesztett, e mód a bányák 
geológiai és a telérek települési és érez viszonyait leghívebben adja.*

A fentieken kívül még több telér sorolható fel, mely a felső társulati 
bányákban fel van tárva, de a kincstári bányatelkekben nem ismeretesek; 
ilyenek a fedőben : a pokolbányai, a feküben: a mindszenti-, Elmárk- és 
Elia-telérek, melyekhez még a kincstár által a felsőbb szinteken feltárt 
Véna principális (levesi-telér) számítandó.

Az úgynevezett Pokol Mihály-telér a főtelér fedőjében, de nagyobb 
távolságban egyenletesen a nélkül, hogy vele érintkeznék vonul el, vastag
sága csekély alig 0-6m/ ,  tartalmaz ezüstérczeket arany nélkül, s csak a 
hegynek felső részében ismeretes, mert azt a mélységben feltárni nem 
sikerült.

A főtelér feküjében a greisi-telér ismeretes, mely tőle keleti hossz
részében válik el, délnyugoti hosszában alig 75'")'-nyíre míveltetett, vastag
sága 0'6-— 2™/, ólomtartalma tetemes, de ezüstben is hasonlít a főtelérhez, 
faranytartalma azonban alig említésre méltó. Dőlése igen csekély, 20— 40 
fokig észak-nyugotnak tart és a hatodik és nyolezadik járatok közt a főtelér
rel egyesül; dőlése szerint felfelé már a 4-ik járat fölött teljesen kiékül. 
Mivelés közben gazdag volt becses és kitűnő ásványokban, nevezetesen: 
antomonitban és kerékérezben. Nagyobb távolságban a főtelértől annak 
feküjében, vagyis ettől délnek találtatik a begy keleti részében az úgy
nevezett mindszenti-telér körülbelül egyenletes vonulással vagy csapással 
a főtelérrel, észak felé való dőlés mellett 0 '5— Vbmj  vastagsággal.

Felső részében a régiektől lemiveltetett, jelenleg mivelósen kívül áll.
A mindszenti-telér folytatásában nyugotnak majdnem a begy liosz- 

szának közepén ismeretes a Miklós-telér 0'5— vastagságban 60— 70 
okig északnak tartó dőléssel.

* Az ügy érdekében kívánatos, Hogy valamennyi kincstári bánya ily módon 
térképeztessék, csak ez ád liű képet és az üzemtervnek megállapítását lényegesen elő
segíteni van hivatva.

f i  3)
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Ez ólmot nem  tartalmaz, aranyban is szegény, de közben-közben 
gazdag ezüstérczeket szolgáltatott.

Ugyancsak a főtelér feküjében a begy nyugoti részében az úgyneve
zett joobi-erek voltak a felső szinteken a bányászkodás tárgyai, gazdag 
antimon-ezüstérczeket tartalmazván.

Mindezen elősorolt, a főtelér fekiijében ismeretes telérek nagyobb 
mélységben, az az már a borkúti altárna szintén nem voltak felfedezhetők, 
mert már dőlésük utáni csekély mélységben kiékeltek.

Nevezetes körülmény még az, hogy a hegy felső részében nem csak 
az ólomérczek a íőteléren sokkal gazdagabbak voltak ezüstben, (0’2— 0 3  
klgrmnyi való ezüsttarttal) —  mint a nagyobb' mélységben, hol még 
005  klgrmot sem tartalmaztak, hanem a melléktelérek is úgy, mint az 
úgynevezett aranyos felérek ágai közel a földszinhez gazdag eziistérczekkel 
jutalmazták a bányamivelöt.

A felsőbányái telércsoportok különféle részeiben talált érez elosztására 
és á telérek viselkedésére nézve a tapasztalati megfigyelések eredményei a 
következőkben foglalhatók össze:

A telérhálozat belsejében nagy rögök is mutatkoznak; gyakran egy 
-nemes felérnek végét elérve vélték, de tovább menve, a rögnek túlsó olda
lán a. telérnek folytatására akadtak.
v  < Némelykor a telér mint ilyen egyátalán nincsen kifejlődve, hanem 
kizárólag mint a dáczitos konglomerátnak impregnácziója tűnik elő.

A felszínhez közel telérrészek * aranyban dúsabbak, de ólomban 
szegényebbek; ez különösen a főtelérre úgy mint a leppeni- és ignáczi- 
telérekre vonatkozik ; az ökörbányai telér ólomban szegény, de dús arany
ezüstben. A Greizcu-telér sok odort tartalmaz, gyakran ólomdús antimoni- 
tet hord és szép reálgárokat.

A társulati bányák ólomszegények (u. m. az Elia-telér), de ólmuk sok 
ezüstét tartalmaz, A felérek mellékkőzete kovanddal impregnálva van; ez 
különösen a begy felső részeire vonatkozik. Ily mellékkőzet és az abban 
előforduló mellékerek lefejtéséből sok magánbányász dús nyereséget húz.

Aranytartalmú különösen a levési-telér, melynek tömzsszerü kiter
jedt szakadékai a fentemlített nagy üreg kitöltését képezték; ezen arany- 
tartalom azonban a mélység felé itt gyérül.

Aranytartalmúak a nevezett telérben különösen igen apró jegeczes 
vaskovandok, melyek szabad szemmel gyakran alig észrevehetők.

A vaskovandkristályok növekvésével alább szál az aranytartalom is. 
Tömör kovandok kristályozódás nélkül kevés vagy éppen semmi aranyat 
sem tartalmaznak.

* G. von Ráth, Bericlit über eine geologische Reise nachUngarn im Herbstel876.
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Az aranytartalmú kristályos kovandok lágy világoskékes elmállott 
zöldkőtrackitban (daczitban) fordultak elő.

Némely megkezdett fejtési pasztán kvarcz egyátalán nem mutat
kozott.

A lefejtett és felapritott aranytartalmú kőzet a levegőn igen hamar 
elmúlik, úgy hogy felülete fehér liszttel behintve látszik. Aranytartalom 
mutatkozik továbbá oly kvarczokban, melyek a rézkovandok elmállása 
folytán zöldes vagy kékes szint nyertek; ily esetben többnyire a kvarcz is 
tartalmaz finom kovandokat.

Tiszta fehér kvarczban lett légyen az tömeges vagy kristályos arany, 
nem fordul elő.

Ha a kvarcz azonban habos és sejtes, ha különösen a sejtekben okke
res anyag jelentkezik, az aranytartalom gyakran tetemesen felszált és 1000 
(5()0m/m) mázsa zuzadékban 5 egész 8 kgrmig emelkedett. A külszínen a 
vízrakta sárga földnemek is egy kiló aranyat szolgáltattak 500 m.-mázsá
ban ; ezen anyagban már az újak közt is érezni a finom kvarczszemeket, 
A mélység felé a teléranyagok szilárdsága nő, a kvarczok tömörek, fehérek 
és a mivelés sok ponton már nem fizeti a reá fordított költségeket.

Nyilvánvaló, miszerint a kovandok elmállása folytán az aranynak 
tömörülése is bekövetkezett.

Ezek azon tapasztalatok, melyek a levesi-telér (V. principp.) nagy kül
fejtésében tétettek.

A főteléren és mellékágain folyik jelenleg is a mivelés, a fejtés két 
főakna által történik a Terézaknában a keleti bányánál és az irányakna 
által nyugatra, az előbbi 10 fejtési járatra van beosztva.

A két bányarész három szinten egymással egybe van kapcsolva; elő
ször a lebegő vonal szintjében a felső-borkuti tárna által (a nyugati bánya
rész a borkúti bánya elnevezést viseli), ez után az 5-ik járaton a borkúti 
altárna (Lobkowitz-altárna) által és végre a 9-dik járaton.

A tárnák közül a legnevezetesebbek: a nagy borkúti (Lobkovitz) 
altárna, mely Felsőbányán alul eocen homokkőbe telepítve, közel 4000 mj  
hosszú és 240 m]  a Nagybányahegy csúcsa alatt a telércsoportot eléri a 
felső-borkúti és a városi tárna.

A telér lemívelése hajdanában átalában s majdnem kivétel nélkül 
tűz által eszközöltetett, még pedig nemcsak a telérek feltárása, de a váj- 
végek előtolása is.

Csak a szükséges ereszkék vagy átalkák fúrás által és lőporral haj
tattak. E század második felének elején megdrágulván a tüzelőfa, a bányá
nak tűzzel való növelésével is fel kellett hagyni.

Azóta a telérek lefejtése ott, a hol a tclór még épségben van, rendes 
főte vagy talppászták által megy véghez, oly helyeken azonban a hol a telér
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&mj  vagy több nJ -nyi vastag, főte vagy talpkeresztmívelés van alkalmazás
ban, az előbbinél rendesen meddő kőzettel töltvén meg láb alatt a kivájt 
üregeket.

Minthogy azonban a tűzzel való mívelés után daczára annak, hogy 
járatról járatra, vagyis minden járat alatt vízszintes gyámok hagyattak erős
ségül, idővel nemcsak ezen bányagyámok, hanem a tűz által meggyengült 
telér fedője is leszakadt; ennélfogva a főteléren a közellevő mellékteléreken 
is nagy szakadások, omlások és törések jöttek létre, melyek jó és nagy 
mennyiségben ólom és zúzérczeket tartalmazván, több mint egy század óta 
nem veszély nélkül sajátságos és a helyi körülményekhez képest különféle 
módon miveltetnek.

Legbiztosabb itt is azon fejtési mód, mely töltéssel keresztbe vitetik 
véghez. A telér keménysége tetemes lévén átalában a nyert zúzérczböl 
3— 4“^, esik egy 8 órai munkaszakba.

A fejtés * közben előforduló beváltható ólom és kénegércz mindjárt a 
bányában válogattatik ki a meddő kőzettől.

Az érez külön szállíttatik a felszínre, hol még egy további válogatás alá 
esik; apróra törés után a kohónak adatik át; a meddő kőzet a bányában 
marad tömedékneli. —  A zúzércz külön szállíttatik a bányából, a gorcz-téren 
felapróztatik, és megválogatva a zúzókkoz megy, hol felaprózzák és töményí- 
tik maranyerés végett, a marák azután a kohónál beváltatnak.

A felsőbányái bányaüzem jelentősége egy három évi (1881 — 1883) 
termelési átlagból kitűnik: e szerint termeltetett évenkint 44'675kjg arany, 
8890'263 ezüst és 7510'5^f ólom, összesen 307.857 frtnyi teljes szám
értékkel.

A bányát bejárván, alkalmam nyílt az ide csatolt vájatvégszelvénye- 
ket felvennem, és találtam a főteléren, a borkúti altárna déli vágatával 
szemben (403. sz. alatt) agyagos elmállott dörzsölési konglomerátot is, mely 
az erdélyi bányákban «Glauch» elnevezéssel ismert kőzetnek megfelel és 
keletkezése is olyan eredetűnek látszik mint amaz.

Értesültem, hogy ezen kőzet a bányában gyakran fordul elő mint az 
említettem ide csatolt szelvényeken is harmadkori pala név alatt kitüntetve 
látjuk.

Kevés a bányában a teléreket keresztező kutató vágat, melyek úgy

*  A mivelési rendszer e bányaműnél abból áll, hogy 3— IS™/-nyi vastag főtelér 
és az 1— 6™/-nyi vastag melléktelérek csapás mentén vájatvégekkel, dőlés irányban 
emelkék vagy ereszkék által feltáratván, a telér vastagságához képest, vagy egyszerű 
főtepászták (néhol talppászták), vagy főte-oldalpászták által miveltetnek le, mely utób
biak, a körülményekhez képest gyakran keresztbe ' hajtatnak; a telér nagy kemény
sége miatt kivétel nélkül robbantó-anyag használatával történik a fejtés; az így 
támadt üregek meddő kőzettel töltetnek.
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észak mint délfele és pedig különféle szintekben és a csapásirány egész 
hosszára felosztva, a telér találkozó pontok szaporítására hivatva volnánnk; 
megokoltunk látnám továbbá még a keleti bányábót kiindulva, egy a már 
említett Jeszenszky-féle akna felé irányozott remény vágatnak megindítását, 
a mennyiben minden arra mutat, hogy a főtelér csapásának keleti folyta
tása a Hegyes-hegy és a keleti bánya közé eső területen lesz keresendő.*

Úgy mint Nagybányán, jövőben Felsőbányán is a nagyobb mennyi
ségben előforduló szegényebb erezek feldolgozására lesz fektetendő a fősúly; 
a külfejtés által való tömeges éreztermelés átalánosan felkarolandó volna, 
mint azt Bakó János magánbányatulajdonos a Nagybánya-hegyen már is 
megkezdette; ezen fejtési mód a «sujon» vastag külszínre kibukkanó telér 
lefejtésére is ajánlkozik.

Ezen külfejtési mívelés felkarolására, különösen a társulati bányá
szat és az urbarások, a telérek felső, kibúvó részein levő fejtései alkalma
sak ; itt közel a külszínhez számtalan apró telér és ér képezi a mívelés tár
gyát, mélyek ezen magánbányák egyesülése és lehetőleg külfejtés útján a, 
nagybantermelés megindítása által sokkal jövedelmezőbben értékesíthetők 
volnának.

* Az itteni bányászat további feltárását és jövőjét illetőleg, Joos L ajos bánya
tiszt a következőkben fejti ki nézetét:

«A felsőbányái bányászat legközelebb két irányban van hivatva kutatását kiter
jeszteni, s ismét két terület ismeretes, a liol a bányászatnak nagyobb befektetés által 
fényes jövő Ígérhető.

E két utóbbi közül a kizbányai Herzsahegységben előjövő telérekre a mélység 
feltárásával, — míg a sulyori-telér, új telepítés és egy megfelelő nagyobb beruházás 
által kapná meg azt az értéket és jövőt, melyet egy bánya biztos jövedelmezősége 
adhat meg.

Apró kutatások teréül jelezhető a Hegyeshegy és a Sulyor között előforduló 
gyakoribb zöldköves módosulatu hegységek. Nagyobb kutatási feladatra, —  a milyenre 
pl. a kincstár van hivatva a felsőbányái bányahegytől északi irányban elterülő hegy
ségek ajánlanak geologiailag indokolt területet.

E hegységek analóg képződést mutatnak a felsőbányái bányahegygyei; a hegy
hátakon több helyt a bányahegy tetejéhez hasonlító riolitos szövezetű átalakulás vagy 
kaolínos módosulat észlelhető, melyek gyakran normál andezin-trachit (hiperstén- 
andezit) vonulatokkal váltakoznak. —  A  kizbányai oldalon már telérkibúvások is 
észlelhetők, s tovább a kizbányai patakban észlelhető réteges fehérszinű palák kovand- 
dal át vannak hatva, sőt ólomszemeket is tartalmaznak. A patakon túl a hipersztón- 
andezit zöldköves módosulatban jön elő pirittel impregnálva.

E hegységben minden esetre feltételezhetők a teléres képződmények is, csak
hogy a legnagyobb valószínűséggel mélyebben nyerhetnek szabályos kiképződést.

Ha most a keleti bánya felől egy kutató vágat hajtatnék — Kizbánya felett 
a tóhelynek irányítva, mintegy 2 kilométeres hosszúsággal e hegységek átkutathatok 
lennének, de egyszersmind erővízvezetésre is lehetne használni a felsőbányái bányá
szat nagy előnyére.))
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Kellő tőke mellett a felsőbányái magánbányászat újból felvirágzására 
megokolt kilátás nyílnék.

Birtokviszonyok. A kincstár összes adományozott területe 1'3 
kettős és 6 egyszerű vájnamértékben és két külmértékben 1.584,260 m 2 tesz.

A telérek művelése a bányában két részre van osztva,, a keleti és nyu- 
goti bányaosztályra.

A telérek arany, ezüst, ólom, réz és horganytartalma részint a bevált
ható ólom és kénegérczekből, legnagyobbrészt pedig a rendelkezésre álló 
13 zúzóban a zúzóérczekből nyert ólom és kénegmarákból, némi részben a 
zúzóarany kivonása által nyeretik.

A különféle időkből való jegyzőkönyvekben a felsőbányái bányászat 
fejlődéséről hírt kapván, azok kivonatos közlésével a mondottakat megtol
dani czélszerűnek látjuk.

1819* A bányászat jelenleg majd kizárólagosan az északfelé magas 
Blidár hegygyei összefüggő kelet és nyugatfelé a Zavaros- és borkúti patakok 
által a «Yöröshegy» és «Sandhiigel»-től elválasztatott ú. n. Nagybánya
hegyben folyik. De találni a bányászat nyomaira a Szt.-Jánospatak és a fer- 
nezelyi völgyek között északfelé elterülő herzsai hegygerinczen, hol most 
is szegény bányavállalkozók által egynéhány jelentéktelen kísérlet tétetik. 
Ivizbánya fölött is találni akna és tárnahorpákat a Rozsáj déli előhegyeiben, 
kelet és észak-kelet felé Felsőbánya és Kapnik között a sujori bányát és 
kutatásokat a Feketehegy területén és a Tyúkmonyospatakban és még 
továbbra is a marmarosi és Szatmármegyék határát képező Gutinhegyen 
eredő patakokban és völgyekben.

A Nagybányahegy agyagporfirból áll, mely erek által át van szőve, 
gyakran kénkovand és horganyfényiét tartalmaz, minek következtében a 
külszínen és a telérek közelében nagyon elváltozott és elmállott; azonfelül 
e hegyen még egy lágy agyagpala fordúl elő és mint telérkitöltés a kőszén.

A társhegyek vagy a fenti agyagporfirból vagy zöldkőből állanak, 
mely fölé majd homokkő, majd pedig agyagpalát települni látunk. Az eddig 
feltárt telérek, erek és telérszakadékok tölteléke kvarcz, szarukő, calcedon, 
súlypát, ritkábban mészpát és megkövesült agyag és jelenleg csak a társu
lati «Nicolai» teléren találni az úgynevezett vöröspátot (Manganocalcit); 
az abban előforduló fémek a felsőbb közökben főleg ólom, aranyos-ezüst, 
horgony és pedig mint horgonyfényle különféleképpen kristályosodva; — 
végre antimon majd tömegesen, majd tűforma csoportokban (az úgynve- 
zett rothe Rauschgelb), realgár és az arzén majd minden ponton található, 
a hol a teliér dússága apadt.

* Felsőbányaer Werksvisitationsprotokoll Nr 140; detto October 1819..
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A Nagybányahegy teléreinek csapása keleti majd 6 óra szerint; a 
főtelér dőlése északfelé tart, míg a mellékerek egynéhánya délfelé is dőlve, 
nagyobb mélységben a főtelérrel egyesül. A főtelér vastagsága 5 --7  öl, 
a mellékereké 1 láb— 2 öl, de a fémdússág az elsőben sokkal tartósabb mint 
a mellékereken, hol némelykor csak fészekformán mutatkozik.

1820. A Ferenczakna (Irányakna) 1815-ben telepíttetett jelenleg (1820) 
30 öl mély; 1820-ban a vízemelőgép a Terézakna harmadik szintjére lett 
áthelyezve.

1835* A rézmanipulációra vonatkozó jelentés, az akkori míveletek 
részletes leírását adja, melyben kimondatik, hogy a felső míveletekben elő
forduló számtalan érek alul egyesülve a főtelért alkotják.

Meghagyatik, hogy a főtelér nyugoti folytatása a borkúti völgytől 
nyugotra eső Vöröshegyen, keleti folytatása a Zavarospatakon túl fekvő 
Sandbergen kerestessék. Az 1836-ból való adatokból kitűnik, hogy ott, hol a 
telér legdúsabbnak mutatkozott, a mellékkőzet is érczczel impregnálva volt.

Miután a telérek zöldkőben vonulnak, mely fölé a fiatalabb képződé
sek települve látszanak, nagy a remény, miszerint nagyobb mélységben a 
Terézaknától keletre a főtelér folytatása feltaláltatni fog.**

1812 óta arra törekedett, hogy a századok óta mívelt telérek a borkúti 
völgyön túl a Vöröshegyen is felkutassanak, miért is az Irányaknát lemé- 
lyezték, mely ez időben 32 öl mély volt; a főtelér agyagos anyaggal volt 
kitöltve, melynek nemesbülését a mélységben várták. Ugyanezen jegyző
könyvben elrendeltetik (1836), hogy a főtelér a Zavarospatakon túl a kül
színen tűzessék ki, hogy azt a Zavarospatakban feltalálni lehessen, kutattas- 
sék fel továbbá behatóan a pokolbányai míveletektől északra fekvő vidék, 
miután ott a hegységen hasonló zöldkő mutatkozik mint a Nagybánya
hegyen és régi bányászkodás nyomai lelhetők, tehát fel nem tehető, hogy 
itt is érczlerakodások nem történtek volna.

1689-ben a felsőbányái bányák már 24 öllel a városi tárna talpja alatt 
voltak és a sok víz emelését már nem győzvén e bányák mint már a törté
nelmi részben olvastuk 25,400 írtért a kincstár birtokába átmentek.

1844. A pokolbányai fedővágat 114 ölre liajtatik és a 85-dik ölben a 
('Pokoli» télért elérte; egy 14 öl magas emelkével követték, de nem nagy 
eredménynyel.

A felsőbányái kincst. bányák jövedelme volt.
1792— 1796 +  106,002
1823— 1830 —  16,549
1845— 1858 +  84,241
1849— 1872 +  100,353

* Süssnee Ferencz bányatanácsos adatgyűjteménye szerint.
* *  E remény nem teljesült.
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1845-től— 1876-ig a felsőbányái kincstári bányák 264,061 frtot és 
hozzá 28 evre az agiot ... ... ... ... ... 766,055 forinttal

összesen ... _ _ ... 1.030,116 forintot
jövedelmeztek.

*

Kedves kötelességem végre köszönetét mondani mindazon tisztelt 
szaktársak es uraknak, kik feladatom megoldásában támogatni oly szívesek 
voltak : Első sorban B ittsánszicy E de m. kir. főbányatanácsos-bányaigazgató 
úrnak; továbbá, R ónay G yula m. kir. bányatanácsos és bányaügyi előadó, 
Süssneb F ebencz m . kir. bányatanácsos és bányahivatali főnök, K bem nitzky  
F . Jakab ny. m. kir. bányahivatali főnök, dr. Szokol Pá l  m. kir. bányaisko- 
lai tanár; S züts Illés  m. kir. zúzómű-felügyelő, Sze lle m y  G éza  m. kir. 
bányamérnök, P osch á r p á d  m. kir. főgimnáziumi tanár, R eszler  L ajos 
polgármester, P uskás A ntal főkapitány, K rem nitzky  A lbert  bányatulajdo
nos, dr. S chafarzik  F erencz állami geológus, B radofka F rigyes  és Joós 
L ajos m. kir. bányatiszt uraknak.


