
B) Bányageológiai felvételek.

7, Oláhláposbánya és vidékének bányageológiai felvétele.

Gesell Sándor-tol.

F ekvése és történelme.

Oláhláposbánya községe Szolnok-Dobokamegyének északkeleti végén 
fekszik 4 kilométernyire Horgospatakától, hol az ezüstkohó van.

Északról és keletről Mármarosmegyével, nyugatra pedig Szatmár- 
megyével határos.

Az itteni bányák keletkezéséről biztos adatok nem léteznek. Szolnok- 
Dobokamegye épen megirás alatt levő monográfiájának egy töredékében 
az bozatik fel, hogy Olábláposbányán (melynek «Baiutiu» oláh neve újabb 
keletű) már Bobért K ároly idejében (1308— 1342) a Bánfeyaií bányamíve- 
lést gyakoroltak volna. A róm. kath. parocbia levéltárának egy régi okiratá
ból kivehető annyi, hogy a telep 1769-ben jutott a kincstár kezelése alá.

Más forrás szerint Oláhláposbányának alapját a múlt század 30-as 
éveiben tették volna le.

Említett időben az üzem és az itteni népesség igen csekély lehetett, 
miután ezen idézett okirat szerint Oláhláposbányának akkor saját papja 
sem volt és az istentiszteletet havonként csak egyszer, —  a Rotunda havas 
által elválasztott, —  kapnikbányai pap végezte évi 72 frt fizetésért.

1787-ik év április havában jött ide, mint első kinevezett bányanagy, 
500 frt évi fizetéssel és más egyéb járulékokkal Kutsohersfeld Ignácz.

A bányamű a hatvanas és hetvenes években a legjövedelmezőbb 
volt,* azóta évről-évre hanyatlik, minek oka leginkább a réznek csekély ára.

Az oláhláposbányai bányatermények 1847-ik évig kizárólag csak az 
oláhláposbányai m. kir. kohóban, —  melynek üzeme azonban 1883. évben 
nyeremények csekélysége folytán végkép beállíttatott és lebontatott, —-

*  L acheta J ános m . k ir. bányatanácsos, bá n ya - és k oh ó h iv a ta li főn ök  a d a ta i 
n y om án .
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olvasztattak fel. 1847-ben átköltöztetett az eddig Horgospatakáu űzetett 
vastermelés Rojahidára és a horgospataki vaskohó átváltoztatott ezüst
kohóvá, a hol aztán az oláhláposbányai bányaterményeknek egy része a 
környékbeli magán és kapniki kir. bányaterményekkel együtt olvasztatott 
fel. Sem az oláhláposbányai már lebontott ezüstkohónak, sem pedig a 
horgospatakinak felépítéséről az adatok nem ismerősek.

A terület földtani és a telérek települési viszonyai.

Oláhláposbánya és továbbra a batizpolyánai terület a 200 kilométert 
meghaladó északnyugot-délkeleti vihorlat-gutini trachitvonulat azon pont
ján létezik, hol ezen vonulat Kapnikon túl keletre több trachittömzs és 
trachittelérre szétoszlik.

A Máramaros- és Szolnok-Dobokamegyék közötti eoczén homok
kövekből és egyes trachitkúpokból álló határhegylánczolat a vihorlat- 
gutini vonulat folytatásába esik egészen a Cziblesig, hol a rodnai csillám- 
pala hegységgel találkozik, mely azonban csak a paruai völgyig csillám
palából áll és tovább keletre szintén eoczén homokkövek által fedetik.

Az előző évi jelentések kapcsán ezen trachitvonulat mindkét lejtőin 
érez fekvőhelyek és vaskövek fordulnak e lő ; így déli lejtőin nyugotról 
kezdve a nagy-tárnái * és turczi telérek ** és tovább egy szakadatlan ércz-

* A «Nagytarna Iczuri-Miliálybányán Bericht von H einrich  B ebman  czímíí 
leírás nyomán, a nagytarnai Mibálybánya Ugocsamegyében Nagytarna község terü
letén létezik és hosszú horpadások tanúskodnak arról, hogy itt hajdanában élénk 
bányamíveiés folyt. Keletkezésére nézve eltérők a nézetek, de igen valószínű, hogy 
Szí. I stván alatt ide telepített német bányászok nyitották meg.

Az itteni bányászat felhagyása, történelmi feljegyzések alapján, a második
tatárjárás idejére, a XVII. század elejére vezethető vissza. A nagybányai m. kir. 
bányakapitányság adatai szerint, e bánya kisebb bányabirtokosok által a 40-es és 
50-es években ismét felkaroltatott ugyan, üzembe vétele azonban kellő forgalmi töke 
hiánya miatt csakhamar megszűnt.

G öttmann K ároly  n a g yb án y a i v o lt  cs. és kir. kerületi bá n y a m érn ök  a n agy- 
tarnai érczelőfordu lásról a következőket m on d ja  :

A telér csapása 3 óra szerint tart, 49 foknyi északnyugoti dőlés mellett; vas
tagsága IVa öl, fedője elmállott porfir.

A tulajdonképem érezvezetés ólomfényle, horganyfónyle és kovand kvarezban 
behintve. E telér igen jóravalónak látszik és délnyugoti vonulatában egészen a kül
színig le van fejtve.

Az északkelet felé egy homokkőtelór által szétzúzódott telér vagy egy ölnyire 
a fedőbe eltolódott, mely eltolódás azonban a csapásirány északnyugoti folytatására- 
kedvező befolyással volt, amennyiben állítólag igen szép ólomérczek találtattak.

A nagytarnai érczek 1891-ben Nagybányán vegyelemeztetvén, tonnánként 
0270 kgr. ezüstöt és O'OOSl kgr. aranyat szolgáltattak.

Kremnitzky Ph. J. nyugalmazott m. kir. bányagondnok szerint a. nagytarnai 
Miliály-teléren kívül a zöldkőtrachitban még több, az előbbivel genetikus összefüggés
ben levő telérnek feltalálására nagy a kilátás.

**  A le x y  G yörgy vegyelemzőhivatali főnök szerint legújabban az Avasban, 
nem messze Bikszád fürdőtől, szép eredményeket mutató aranyteléreket tártak fel.
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teléröv, melyben az Iloba, Sikarló, Miszbánya, Láposbánya, Feketehegy, 
Borpatak, Veresvíz, Kereszthegy, Fernezely, Firiza, Kiszbánya, Felső
bánya, Sujor, Kapnik, Strimbnly, Oláhláposbánya, Batizpolyána nevű 
helységek területén változó szerencsével a legrégibb időktől kezdve 
bányászkodtak, és a hol többnyire részint virágzó bányamívelés jelenleg 
is létezik.

A vihorlat-gutini trachitlánczolat északi lejtőin és pedig Máramaros- 
megye részén Viskvár vidékén volt bányászat arany-ezüsttartalmú telé- 
rekre * ** és egészen az utolső időkig Totos-Nikolai és Zserampo nevű pon
tokon, Bndfalván pedig vaskőre és horganyfényiére, de ezen bányák jelen
leg csak időközönként míveltetnek és ottlétem alatt az üzem teljesen 
szünetelt.

A teléreket tartalmazó trachitok, a vonulat végén a Sátra délpont
jától Kosztafalun és Gyalu-Bisztriczenyen át.a Botunda emelkedésével a 
strimbulyi völgyben és a leordai völgy felső részéig a Priszlop felé terjed
nek, és főzöme keskeny vonulatra összeszorulván, Kapniktól keletre az 
Oláhláposbánya völgyig húzódik, továbbra pedig a hegynyergen a Csiblesik 
csak egyes kúpjai a trachitnak jelenkeznek, mélyebbre pedig a lejtőkön 
már csak egyes zöldkőtrachit telérekre akadunk, melyek közelében vagy 
érülésén a homokkővel, úgy mint az oláhláposbánvai Istengondviselés 
telérnél az érczesedés bekövetkezett.

A trachiterupcziók utóhatását e vidéken is úgy, mint a magyar korona 
területén egyátalán, számos savanyú- es kénesvíz-forrásokban nyilvánulni 
látjuk, nevezetesen Borpatak, Firizza, Felső-Fernezely, Miszbánya, Kaj- 
falu, Stojka, Bajusz, Batiz-Polyana és az északi lejtőkön Bréb, Szekuj, 
Pkotyiza-Glod és stb. községek területén.

A trachitok által keresztülhatolt kőzet a kárpáti homokkő, mely a 
benne talált nummulitok és egyéb kövületek nyomán többnyire eoczén- 
korú és váltakozva északnak és délnek dűlő, palás agyag- és homokkő
rétegekből áll, maguk közé zárva a feltört zöldkőtrachitot és timaczitot 
(kvarczmentes labradorittrachit), mely orthoklász, porfir és zöldkőporfir 
kíséretében benyomul a szürke pala, homokkő, kvarcz, fekete pala és kova- 
gos homokkő tömegébe.*'* A rétegek nagy diszlokaciókat tüntetnek elő, 
melyek gyakran kisebb távolságra is átmennek gyűrődésbe és szinklinál

*  Steiger  Á goston bányatanácsos szerint a viski bányamű 1862-ik évben még 
szabadkutatás volt. Az itt fölfedezett IV2 láb széles kvarcztelér kemény durva szemű 
porfirkőzetbe van betelepedve. Csapása északkeleti, majdnem függőleges, dőlése pedig 
délkeleti irányt követ. Egy mázsa tömörített érez 45 font ólmot, ez pedig 4 lat ezüs
töt tartalmaz. A vízerőbiány miatt az érczek tömörítése kézi munkával történik, a 
mi az itteni bányaiparra nézve nagy kalamitás (e bánya jelenleg parlagon hever).

* *  D r. Szokol P ál az o láh láp osbán ya i h ivataln ál talált jeg y zete i nyom án .
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liajlásba, mely oka annak, hogy pl. u. a 35 fok alatt északnak dőlő réteget 
az altárna szájától vagy 12 méterre hirtelen dél felé dőlni látjuk.

Ezen kőzetekben Posepny szerint régibb homokkövek is kiválasztha
tók volnának; szerinte Sibillán a strimbulyi völgyben és Batizpolyánán 
előforduló meszeket köviilettartalmuknál fogva eocenkorbeli meszeknek 
mondja és folytatását képezni látszanak azon eoozen mészvonulatnak, mely 
a prelukai csillámpalaszigettől Brébfalukőpatak és Stojkafalukon át a 
«Sátrahegy» felé húzódik.

A meszek kíséretében márgák is fordulnak elő, melyek a legtöbb 
esetben hidraulikus meszeknek bizonyulnak.

Ezen márgákkal a «Kies-stuffenpochwerk» mellett mutatkozó kon- 
glomerát, mely Ungurfalunál hatalmasan van kiképezve, összefüggésben 
lenni és a vidék legrégibb képződményének látszik. Ezen konglomerát- 
tól felfelé a régibb kárpáti homokköveken áthaladva, a márgáig jövünk, 
Strimbuly fölött, ezekre következik változó, de rendszerint északi dőléssel 
először fekete márgapala, utána homokkő, később e kettő váltakozva egé
szen az altárna zúzóig, hol a bányavölgy meszei változott dőlésirányban 
jelenkeznek. Továbbá találni a homokkövet fekete palákkal számtalanszor 
ércztelérek és trachittelérek által átszőve, melyre ismét egy hatalmas északi 
dőlést előtüntető palaréteg következik. A «Kiespochwerk»-től -—  mely 
Strimbulvban a Juzuina-völgy mellett állott —  lefelé a rétegek északi 
dőlése nagyobb távolságra követhető, de a batizpolyánai völgy felé déli 
dőlésű rétegeket is találhatni, mutatva azt, hogy itt a nummulitmész déli 
szárnya áthúzódik.

A régiek iratai, mint láttuk, nem szólnak ugyan semmit az oláhlápos- 
bányai bányaterületről, de annál nagyobb azon jelek száma, melyeket a 
bányász szorgalma a rideg sziklába vésett, annak jeléül, hogy Oláh- 
láposbányán hajdan ismeretlen időben egy kiterjedt bányamívelés vi
rágzott.

Erről tanúskodnak a hatalmas külfejtések az Istengondviselés-telé- 
ren és mellékerein, a hosszú horpadások a Varatyikon és Mármaros- 
megye határán, Botyiza fölött.

Ezen nagy kiterjedésű, a bányászkodás jelét számos ponton előtün
tető bányaterületen egyedül egy telér áll mívelés alatt, meg egy pár 
kutatás.

A fő hegytömeg, mely ezen telért rejti, kárpáti homokkő fekete palák
kal és mészkövekkel, áttörve zöldkőtrachit által, melynek közelében vagy 
érülésén a mellékkőzettel az ércztelérek mutatkoznak.

Különösen érdekes a homokkőpalának elváltozása porczellán-jaspis- 
-szá és szarukővé a trachitfeltörés által, úgy mint breccsiáknak jelenkezése 
a trachitok közelében. Egy nevezetes jelenség az, hogy némely homokkő
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telepben fészekformán ólomfényle, antimon és realgár, meg a zúzaranynak 
nyoma mutatkozik.*

A kincstári bányamfvelés Oláhláposbányán az úgynevezett bánya
völgyben (Valea bojlor) ezen minden esetre sajátságos érczteléren vagy 
telepen űzetik, mely, ragaszkodva a hagyományhoz, átalánosan ércztelérnek 
mondatik ugyan, de az ércztelérekkel az alakon kívül semmi közössége 
sincs, hanem a földalatti feltárások után ítélve, inkább egy lefelé meg
rövidülő anyagokkal telített kőtábla vagy tömzsalakú ércztelepülés, mely 
Istengondviselés-telér név alatt meredek északi dőléssel áthatja az itt 
nagyon elterjedt kárpáti homokkőnek laposan északnyugot felé és észak 
felé lejtő, helyenként tekervényes rétegeit, és északkeletről (3-— 4 óra) dél- 
nyugotnak harántosan a bányavölgyön keresztül vonul.**

E telér vagy telep még feltáratott az oláhláposbányai völgyből, a 
bányavölgynek beágazása fölött telepített Hell-tárnával és 72 méterrel 
mélyebben, a telephez harántosan vezetett Breuner-altánával.

A Breuner-altárna tengerszín feletti magassága 581 méter és 900 
méterben észak felé keresztezi az Istengondviselés-telért. E tárna 850

* Ezen telérről az Östreichische Zeitschrift für Berg u. Hüttenwesen 1869. 
évfolyamában a «Die Erzgánge u. neuesten Betriebserfolge von Nagybánya# czímű 
czikkben a követzők foglaltatnak: A bányavölgyet majd derékszög alatt 4h 5° szerint 
szelve, az Istengondviselés-telér 76 fokkal észak felé dőlve, jelenleg egyedül van lefej
tés alatt az oláhláposbányai bányaterületen s 1—6 öl vastag tölteléke kvarez, réz. 
és vaskovandból áll, némely ponton ólomfényle és igen ritkán horganyfényle is 
mutatkozik. Imitt-amott, de különösen a felsőbb közökben, hol a telér a mellékkőzet
tel össze van nőve, eme kőzet töredéke is van benne.

Az arany különösen a kvarczban jön elő, kevésbbé a kovandokban. 1860-ban 
egy kvarczérben a főtelér és az úgynevezett előfekvő ér (vorliegende Kluft) között 
szabad arany drót alakjában találtatott. Ezüstöt leginkább a rózkovand vezet, valósá
gos ezüstérczek azonban a telérben sohasem mutatkoztak. Több évi átlag szerint a 
nedves érczelőkészítés által 1000 mázsából a fértárna és az Istengondviselés-tárna 
között termelt zúzérczekből llVa lat arany hozatott ki.

A telérnek különösen lefejtésre érdemes közei a bányavölgy alatti részen vol
tak; a legnagyobb dússág az altárnának a telért találó pontjától vagy 150 ölre volt,, 
hol .a fővájatvég már tiszta rézkovand és tarka rézérczből állott. 1836-ban termelte
tett 140 márka 91/2 lat arany, 825 márka 9 lat ezüst, 4 mázsa réz és 27 mázsa 
90 font ólom, 14,142 frt 47 kr. tiszta nyereséggel.

1848—1852-ig pedig volt a termelés aranyban 571 márka 7 lat, ezüstben 
7133 márka 5 lat, rézben 2246 mázsa és ólomban 198 mázsa és 35 font, 182,961 frt 
értékkel.

Az érczvezetésnek változása az oláhláposbányai telérben is észleltetik, így a 
mélyebb szinteken, különösen az altárnán, a telér ezüstben és rézben gazdagabb, arany
ban ellenben szegényebbnek bizonyult, mint a felsőbb szintekben.

* ' L. Vélemény a nagybányai és kolozsvári bányakerületekben fekvő kincstári 
bányaművek állapota, míveltetése vagy felhagyása iránt Grim és FALLER-tól.
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hosszban harmadkori palákban hajtatott az előfekvőérig, ez után 50 méter 
vastagságban homokkő következik, melyben az úgynevezett aranyvezető ér 
vagy aranytelérke létezik. A főteléren kívül megemlítendő még a Péter 
Pál-, Antal-, Borkút- és Zakariás-telér.*

A fő- vagy Istengondviselés-telér egy érülési telér, melynek feküje 
harmadkori homokkő, fedője pedig amfiboltrachit. Nem csak a zöldkőtrachit- 
han, hanem a homokkő és palaagyagban is megvan a telér, és a trachitban 
előfordulók hasonlítanak a kapnikiakhoz. Dr. Szokol Pál szerint a har
madkon rétegeket áttörök, azonban csak kvarczot tartalmaznak kovand 
hehintéssel.

A főtelér a csapásirányban 1200 méterre van feltárva és a Breuner- 
altárna színe alá a bányavölgyben telepített 250 méter mély Szt-Három- 
ság-akna van hajtva.

A Breuner-altárnán ezen telér nyűgöt felé igen kemény kőzetben 
csaknem egészen el van szorulva, kelet felé ugyan még tovább hajtatott, 
de ezen szinten egészben véve csakis vagy 170 rnj  hosszúságig találtatott 
érczesnek és lefejtésre méltónak.**

Az Istengondviselés-telér 4— 12 méter vastag, minőségét és tölte
lékének szerkezetét illetőleg, mint már fent mondottuk, nem találni 
rajta a tulajdonképeni telér természetét, s nem tekinthető egy ásványokkal 
kitöltött hasadéknak, sőt inkább mint egy kovásult érczes homokkőtábla 
vagy telér-alakú test tűnik fel, a fent említett hosszasággal és ismeretlen 
kiterjedésben a mélységbe, melyben az érczek, u. m. vaskovand, rézkovand, 
ólomfényle, horganyfényle és láthatlanul termésarany vannak lerakodva a 
különféle kőzetek minősége szerint, részint finoman, durván és tömören 
a kőzetbe behintve, részint gyönge, majd inkább párhuzamosan, majd 
háló alakban vagy kuszáltan felmerülő szálacskákban, néha pedig s leg
inkább görgyületes rétegeknél a hömpölyök körül gyűrűalakban.

Bitkabban mutatkozik a horganyfényle a töltelékben és egyes helye
ken, különösen a felsőbb közökben, hol a telér a mellékkőzetekkel össze 
van nőve vagy forrva, egyes válmányok a mellékkőzetből is fordulnak elő.

A homokkő ottan, hol a telér feküjével érintkezésben áll, át van 
hatva számos kvarczérrel, melyek ametistbe átmennek, a vállapoktól 
a közép felé tartanak s kisebb üregekben elenyésznek (dr. Szokol Pál

* Egy 1852-ik évi bányabejárási jegyzőkönyv szerint: A fővölgyben levő Péter 
Pál- és az Antal-tárnának bejárása alkalmával az elsőben egy 21ia láb vastag ólmos 
telér lefejtés alatt találtatott, mely 11 lat zúzóaranyat adott és a szerkón 20% kovand- 
marát 3 dénár ezüsttel.

** Kelet felé a főtelér, Szelem y  G éza  bányamérnök a hivatalnál talált jegyzetei 
szerint két telérből áll, a Clement- és József-telérből, melyek közül egyik sincsen 
folytatásában kellőleg feltárva.
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szerint), ily üregek apró bányavirág-kristályokkal és csinos nyerges anke- 
ritekkel voltak díszítve.

A télért átható kvarczerek sok helyt kovás homokból és palás agyag- 
törmelék darabjaiból összetett törgyületet, továbbá kvarczkonglomerátot 
és breccsiát zárnak be, ennek mintegy kötőszerét képezvén.

Az arany különösen a kvarczhoz van kötve, gyérebben a kénegekhez, 
egy mellék kvarczerecsen szép termésaranyat találtak sodronyalakban.

Az ezüst főképen rézkéneggel jön elő, tulajdonképem ezüstórczek 
azonban soha sem találtatnak és a fejtést művelésre méltóvá főképen az 
aranytartalom teszi, mely a felső szintekben 1000 q-ban 400 gramm volt 
(Szelemy szerint).

A főtelér a mélyebb szintekben ezüstben és rézben gazdagabb, de 
aranyban szegényebbnek mutatkozik, a tömzs maga a mélységben rövi- 
debb, de nincsen kizárva, hogy nagyobb mélységben ismét kitágul.*

Ezen érezvezető táblaalakú telértestnek nincs határozott válvonala- 
a mellékkőzettől, hanem abba elfolyik, s azzal össze van forrva. Sok helyen 
kovazsinórkákkal és töredékekkel van áthúzva, melyek helyenként kicsiny 
kovandokat tartalmaznak.

Más helyeken vagy nyílt, vagy ásványos anyaggal telített hasadékok 
mutatkoznak, melyek a telep csapásával párhuzamosan majd a feküben, 
majd a telep közepén több méterre tova húzódnak, de hosszú távolságra 
nem nyúlnak s tévesen vállapoknak tartatnak.

Érdekes a tömör rézkovanddarabok megjelenése ezen telérnek egy 
gör- vagy törgyület rétegén, mely dúsabb rézkovand előfordulása, csak 
ezen réteghez van kötve s míg az tart, szintén folytonosan eltart.

Mint telérásvánvok jelenkeznek a telértöltelékben: kvarcz szürke 
vagy fehér tömegekben, mint teléranyag szarukővel, vaskosan és erekben,** 
különösen a felső mívelések felé kilúgzottan, sejtes tömegekben vaskovand- 
dal, pirit-impregnácziókkal; rézkovand részint nagyobb tömegekben vas- 
kovanddal keverten, ehhez majdan állandóan kötve, részint önállóan 
zsinórokban (kevés arany-ezüst tartalommal) és szemcsés halmazokban, 
ólomfényle szemcsés, ritkábban leveles, többnyire kvarezban és rézkovand-

* Egy 1852-ből való bányabejárási jegyzőkönyv igen dús érczekről szól, melyek 
a bányavölgy legmélyebb bevágása alatt, a Kelemen-kutatásoktól nyugotra előfor
dultak, de már a fértárna talpáig le vannak fejtve u. e. sz. A Ferencz-támában egy 
2—-3 láb vastag kovanderen tömör rézkovand termeltetett, mely 50—55 font kén
tartalom mellett egy dénárt arany-ezüstben és egy márka ezüstben 88SA dénár ara
nyat tartott. A Blasebka- és a Gondviselés-tárna nyugoti vájatvégén a telér össze- 
szorultan és keveset Ígérőnek mutatkozott. Mint legjobb érczközök ezen bányában a 
fértárna talpja fölötti 3, 4, 5 és 6-ik oszlopokban levők jeleztetnek.

* *  D r. Szokol PÁL a h ivataln ál talált jeg y zete i alapján.
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bán behintve; horganyfényle kvarczban ólomfényiével, vas- és rézkovand- 
dal; vaskovand vaskosan s a likaesos kvarczban mint impregnáczió; barna- 
pát vaskosan és olykor üregekben szépen kristályosodva, mint ankerit a 
bányavirágok csúcsain nyerges lapokkal; súlypát apró kristályokban anke- 
riten és leveles szövettel mint telér-ásvány; mészpát (gyöngyfényű) és 
gipsz szép jegeczekben a főtelér üreglapjain; termés antimon és realgár 
(vaskosan) a József-teléren, továbbá markazit vesealakú tömegekben s 
mint kérgezés vaskovanddal,* végre ametiszt, almandin, nátrolit, selado- 
nit (Grünerde) és dr. M ártonfi L ajos szamosujvári gimnáziumi tanár sze
rint, mint új ásvány, aragonit.

A fémeknek mikénti elosztását a telértöltelékben a következő vájat- 
végszelvények mutatják.

Is tengondviseléstelér.

(P laminek  cs. k. főbányatanácsos felvétele.)

Il-ik járat, 6-ik főtepászta. Ul-ik járat, nyugoti vájatvég.
Pirit és chalkopirií,

pirittel és chalkopirittel.

* Die Gesteine Siebenbiirgens eine systematisobe Auszáhlung dér in. diesem.. 
T.íaide vorkommenden Mineralien u. Felsarten m it ihren Fundorten u. ihren Yor- 
kommen von E. A lbebt B m z k. Bath 11. Schulinspector in Hermannstadt,
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Istengon dviselés-telér.

(Plaminek cs. k. főbányatanáosos szerint.)

Yl-ik járat, 4-ik nyugati főtepászta.

A ran yte lérke

a Breuner-altárna szintjében, saját felvételem.

Keleti vájatvég,

Homokkő.

Nyugati vájatvég.



FELVÉTELI JELENTÉS. 129< 10)

Az érczvezetés különben teljességgel nem egyenlő, hanem váltakozó ; 
némely közök benne gazdagabbak, mások szegényebbek, melyek majd fel
felé, majd lefelé egymást felváltják.

Ez valószínűleg a kárpáti homokkő rétegeinek minőségétől függ, 
melyek közül a keményebb tömött rétegek kevesebb és csak vékony szá
lakban, a lágyabbak pedig nagyobb mennyiségben vették fel az érczes 
anyagokat.

Ezen teleppel közvetlenül érintkezve találtatik a külszínen egy zöldkő 
trachittelér, mely egy bizonyos távolságra mellette tovahúzódik, de többe 
sem a bányában, sem a fölszinen nem észlelhető. Vájjon voit-e befolyása 
azon eruptív kőzettömegnek az éreztelep képződésére és érezvezetésére, 
vagy csak a benne található későbbi, részint fémanyagokkal, részint kova 
és agyaggal kitöltött vagy nvilt hasadékok és erecskék felszakadására? ez, 
ámbár bizonyítani nem lehet, kétséget alig szenved.

Ezen telep akár telérnek, akár tábla- vagy teléralakú tömzsnek 
tekintessék, mindig igen sajátságos és nevezetes marad.

A feküben tőle a Breuner-altárna szintjén a kárpáti homokkőben 
két telérke fordul e lő : ez az u. n. előfekvő ér (vorliegende Kluft) és az 
aranytelérke, mely termés aranynyomokat is vezet, és a telep fedője keleti 
végében az úgynevezett Kelemen-telérke és a középszakadék, melyeknek 
jelentőségük nincs.*

Oláhláposbányától északkeletre Szolnok-Doboka- és Máramaros- 
megyék határán és ahhoz közel több kutató bányászat nyittatott meg. 
Byen a Varatyik Teréz bányászat; itt 5 párhuzamos 13—-14 hóra csapású s 
két ezeket keresztező telér létezik,** melyek a horpadások után ítélve, tetemes

*  Ezen sajátságos telep vagy telérképződésről dr. K och A ntal egyetemi tanár 
;a Földtani Közlöny X. évfolyamában pag. 143. ilyképen szól: «A mi végre az oláh- 
láposbányai zöldkőandezit kontakt hatását illeti, ezt a bánya környékén igen jól lehet 
észlelni. A zöldkőandezit a bányavölgyeletén ferdén, körülbelül K—Ny-i irányban 
átcsapó több vékonyabb-vastagabb teleptelér gyanánt van a kárpáti homokkőképlet 
változó minőségű rétegei közé szorulva, s a bánya egész környezetén észlelhető azok
nak kisebb-nagyobb fokú átalakulása . . .  A homokkövek átalakulva kékeszöld szí
nűek, apró csillámpikkelyekből és behintett pirit-szemcséktől pontonként csillámlók, 
vékonyabb-vastagabb erektől áthatvák, melyek kvarczból és érczekből (sphalerit, 
•chalkopyrit, galenit) állhatnak . . .  A palás agyagok és agyagmúrgák kékes- vagy 
sárgászöld tömör, laposan kagylós törésű, hasadékos jaspisnemű anyaggá váltak, mely 
aezéllal sok helyen szikrázik . . . Ezen vizsgálatokból határozottan kitűnik tehát, hogy 
a zöldkőandezittel való érintkezésénél az átalakítási hatás nem csak kovasav beszű- 
rődésben, hanem új ásványok (silicatok) képződésében is nyilvánult, a mely hatás 
valószínűleg az ércztartalmu gőzökben vagy oldatokban is keresendő, melyek a zöldkő- 
.andezitben fellépő érczteléreket kitöltötték és magát az eredeti amfibol-augitandezitet 
is módosították.

** Szelem y G éza  bá n yam érn ök  a h ivata ln á l deponált jeg y zete i szerint.

A m. k. földt. intézet évi jélentése 1893-ról. 9
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vastagságúak lehettek. Ezen bánya később egy alsóbb tárna által táratott 
fel, de milyen sikerrel, nem tudni? a szóhagyomány azonban ezen telérek 
gazdagságáról szól.

A század elején úgy látszik csak az egyik felső tárna lett kinyitva, 
ennek szája még most is látható és «Terezia» név alatt ismeretes.

Ettől sokkal lejebb a Varatyik Botiza bányászat létezik, mely újabb 
időben a kincstár által üzemben tartatik. Ezek közül az első telér ólom
ban és aranyban gazdag volt, de egy elvető következtében csakhamar egy 
más keskeny erecsre jöttek és egy 3 méter vastag telérre vezetett, mely 
még kellően megvizsgálva nincsen.

A Csizma-bánya aPojána Botiza völgyből nyiló meredek és csaknem 
hozzáférhetlen szorosban van telepítve; az itt létező három tárna közül 
az alsónak nagy gorcza van, melyből a legújabb időkig ólmot mostak; a 
legfelsőbb a kincstár által üzemben tartott tárnában szép ólmos telérre 
bukkantak.

A fenti völgy másik torkolatában van az úgynevezett «Kosta-ursuluj» 
bánya, a hol nagyobb bányászat nyomai láthatók. Három tárna közül a 
legalsóbb mostanában lett kinyitva és a telér kis bosszúságra feltárva.

A telér a Csizma-telérrel párhuzamos csapást mutat. Ezeken kívül 
említés történik még bárom régi bányáról, u. m. a Kaprapatak-bánya, Czio- 
monei- és Károly-bányákról.

A fő- vagy Istengondviselés-telér hat szinten áll mívelés alatt, melyek
nek összes hosszkiterjedése mintegy 1500 méter.*

A Breuner-altárna fölötti három szinten, a fejtés már csak a régibb 
időkből hátramaradt gyámokra szorítkozik; az altárna alatti három szinten 
pedig űzetik a fejtés főte, oldal és ritkán talppászták által, a keletkezett 
üregeknek meddő törecscsel való betöltése mellett.

A fejtésnél nyeretik dús rézércz, hozagércz és zúzóércz, melyek az 
aknán át a Hell nevű tárna szintjére vízerő által lesznek felszállítva és 
onnan lóvonatú vasúton kivontatva a külszínre. A réz és hozagércz kézzel 
válogatva kerülnek a borgospataki kohóhoz; a zúzóércz pedig nedves 
utón való érczelőkészítésre jön és onnét mint tiszta 66— 75% kéntartalmú 
mara váltatik be az említett kohóműnél.

Legjövedelmezőbb volt a mívelés az altárna szintjén, mivel ottan 
legtöbb dús rézércz jött elő, mely az alsóbb szinteken nagyon gyéren mu
tatkozik.

A bányaüzem rendelkezésére áll jelenleg két, az altárna színe fölött 
elhelyezett vízemelő vízoszlopgép, egy szállító vizikerék és két zúzómü 
139 zúzónyillal stb.

* L acheta János bányatanácsos, bánya- és koh óh ivata li főn ök  szívesen ren d el
kezésem re  bocsátott feljegyzései alapján.
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Az érczek tartanak 5— 17% rezet, 0'050— 0-060 kilogramm arany- 
ezüst és 0 ‘002-—0‘005 kilót aranyban.

A zúzóércz 10— 14% marát szolgáltat, ennek réztartalma 0 ‘5— 2 kgr. 
0‘010-—0‘021 arany-ezüst tárttal, melynek kilója 0‘090— 0-170 kilogramm 
aranyat ád.

Zúzóarany volt a felső szintekben 0'105 kgr., az alsó szintekben 
pedig 0035 kgr., 1000 q-ban.

L a c h e t a  bányatanácsos szerint termeltetett 1868-tól 1892-ig Oláh- 
láposbányán 2.950,262 q zúzércz, 82,541 q érez, 858,360 kilogramm arany, 
10,905-258 kgr. ezüst, 11,544‘7 q réz, 1369 q ólom; ezen termelésnek 
előállítására kiadatott 2.465,616 frt, bevétel 2.580,259 frt, marad 114,643 
forint, vagyis 4586 frt évente.*

A Kapnik és Oláhláposbánya közötti területen, a hegylánczolat túlsó 
máramarosi oldalon fekvő totosi ** és zserápoi fémbányák f szintén ide 
tartoznak.

* Ezen átlag nyereményt szolgáltató táblázatból kitűnik, hogy a legnagyobb 
termelés 1875-ben volt 47'308 kgr. aranynyal, a leggyengébb pedig 1888-ban 
21'800 kilogrammal.

** Ugyancsak A l e x y  G y ö r g y  zalatnai vegyeleruző-hivatali főnök közlései nyo
mán a tótosi bányától délre a begyen túli szolnok-dobokamegyei oldalon levő strim- 
bulyi völgy egyik északi elágazásában pár évvel ezelőtt megnyitott Géza-bányában 
szintén növelésre méltó ércztelérekre akadtak.

f E két bányáról Steigeb  Á goston bányatanácsos úr a magyar orvosok és 
természetvizsgálók 1876-ban Mármaros-Szigeten tartott XIX. nagygyűlésének alkal
mával kiadott a «Máramarosmegye egyetemes leírása# czímű monográfiában a követ
kezőket közli:

A budfalusi határban fekvő zserampói «Anna-Helena» bányaművek, melyek a 
múlt század végén keletkeztek, addig, míg a gazdag aranyat s ezüstöt tartalmazó 
ércztelérek kiaknázása a mélyebb szintekre nem került, nagyban jövedelmeztek: itt 
azonban a lerohanó vizek a mélyesztéssel lépést tartván, azoknak további mívelése 
lehetetlenné vált.

E bányaművek később a «Tótosi fémbánya-társulat# birtokába szálltak át, 
mely társulat azonban, mielőtt a roskadozó Antal-altárnának újból kiépítése és a 
dús (ezer mázsa nyers anyagban 25 lat aranyat tartó) telérnek a mélységben esz- 
közlendő akadálytalan leművelése czéljából a szintén tervbe vett vízemelőgépek fel
állítása egészen foganatba vétethetett volna, kénytelen volt a vállalattal fölhagyni.

Ellenben ugyanezen éreztelep a szomszéd ((István bányatérben# arany, ezüst, 
réz és ólomórczek vájása és tömörítése által üzemben tartatik és korlátolt munkál
tatásához képest, nem jelentéktelen hasznot hajt.

A zserampói bányáktól egy negyed órányi távolságra nyugotnak a tótosi völgy
ben ugyanazon irányban a hegybe van behajtva a József-altárna.

Megemlítésre méltó még a tótosi hegy túloldali völgyében előjövő egy öl szé
les liorganyfényletelér, mely a mai kor színvonalán álló technikai vegytan segélyével 
minden nehézség nélkül értékesíthető lenne.

9 *
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Budfalutól felfelé a Gutin trachithegység számos nyúlványát látjuk, 
melyek zöldkőből állanak és szintén érczfekvőhelyeket tartalmaznak.

Az Iza-völgy felé kárpáthomokkőképződés jelenkezik, melyet a fel
tóduló trachitok áthatolták, az érülésen egy dörzsölési konglomerát mutat
kozik és egyéb tünemények, mint azok fiatalabb eruptivkőzetek szomszéd
ságában előfordulni szoktak.

A két kőzet érüléshatárához közel, de még a zöldkőtrachitban a 
totosi nagy rézércztelepülés létezik. Ez alkalmasint egy igen hatalmas 
telér, mely északkelet-délnyugat felé vonul és két egymástól függélyesen 
20 méter távol tárna által lett feltárva.

A felső tárnában, mely jelenleg járhatlan, ezelőtt 18 évvel a 80— 85 
fokkal délkelet felé dűlő felér vastagságát fedőről feküig 20 méterrel 
mértem.

Az alsó tárna az igen elmállott feküből csak vagy 6 méterig hatolt 
a telérbe és ebben vagy 100 méterre hajtatott a csapásirányban és két 
emelke 10— 12 méterre.

Az ércztelepülés valamennyi fejtési ponton érczesnek mutatkozott. 
A töltelék durva breccsiából áll, vagy inkább a mellékkőzet elmállott töre
dékéből, melynek kötőanyaga agyag, kvarcz és érez. Az érez rézkovand, 
ólomfényle, kevés horganyfényle és igen sok kénkovand, mely utóbbival a 
legtöbb töredék impregnálva van.

A rézkovand, mint főércz, gyakran túlnyomó mennyiségben mutat
kozik és tömegei csak kis részben kénkovand kristályokat behintve tar
talmaznak.

A rézkovand áthatja a breccsiát, vagy annak kötőanyagát képezi.
Az első esetben számtalan rézkovandszem egy a mellékkőzet elmál- 

lásából keletkezett agyagban vagy kvarezban van beágyazva, az utóbbi 
esetben vaskos lencséket, duzzadásokat vagy ereket képez több centiméter 
vastagságban, melyek könnyen kiválaszthatók, míg a rézkovandszemek a 
kvarczból vagy agyagból egyszerű érczelőkészítési manipuláczió által 
nyerhetők.

Ólomfényle csak fészekformán, de ezekben gyakran vaskos tömegek
ben vagy kovandokkal egyvelgesen látszik fellépni.

Horganyfényle az alsó tárnában nem is észleltetett, míg a felső szin
ten helyenként meglehetős gyakran előfordulni látszik.

Kénkovand mindenütt van gyakran, azonban csak alárendelten.
Habár az annak idején hozzáférhető míveletekben egyforma ércz- 

elosztást nem is találtak, érezben hiány sehol észleltetett és így ezen érez
te kvőhely kitartónak és lefejtésre érdemesnek látszik.

A teléreket rejlő zöldkőtrachit többé-kevésbbé zöld és valamennyi 
elmállá8Í stádiumában mindig még zöld szarufényle maradékot találni
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benne. A kőzet úgy a telér közelében, mint elmállás folytán meglágyul és 
színét elveszítve, azt majd barnára vagy sárgára változtatja.

A telérhasadás közelében a trachit vaskovanddal erősen keverve van, 
nagyobb távolságra azonban a vaskovand elenyészik.

A szürke trachit majd ugyanazon elemekből áll, mint a zöldkő, t. i. 
földpát, nevezetesen oligoklász és szarufényléből; az utóbbi zöld színét 
egészen elvesztette, úgy hogy első pillanatra az ember azt gondolná, hogy 
más kőzettel van dolga.

Egy a szárnyait kitáró sast ábrázoló u. n. tótosi szikla, melynek me
redek, minden mállásnak ellentálló szirtjei már messziről láthatók, lika- 
csos sejtes alapanyagból áll, melybe sötétbarna és fekete szarufényle 
kristályok beszórvák.

*

Kedves kötelességem végre köszönetét mondani mindazon tisztelt 
szaktárs uraknak, kik feladatom keresztülvitelében támogatni oly szíve
sek voltak. U. m .: Bittsánszkt Ede, miniszteri tanácsos, bányaigazgató; 
E ónav Gyula, m. kir. bányatanácsos és bányaügyi előadó; L acheta János, 
m. kir. bányatanácsos, bánya- és kohóhivatali főnök ; Szelemy Géza, 
m. kir. bányamérnök és Debbeczeni József, m. kir. bányatiszt uraknak.


