
B. Bányayeoloyiai fölvételek.

6. Offenbánya (Torda-Aranyos megyében) bányageologiai
viszonyai.

(Jelentés az 1900. évi bányageologiai fölvételről.)

GeSELL SÁNDOK-tÓl.

Történelmi adatok.

Az offenbányai hegyek érczfekvőhelyei már régi időkben képezték a 
bányászkodás tárgyát, mely minden kétséget kizárólag a diluviumban levő 
aranymosásokkal vette kezdetét, mire az Aranyos mentében egészen ere
detéig a Biharhegységben felfelé, valamint valamennyi mellékvölgyeiben 
is, a hajdantai nagyszerű aranymosások nyomai utalnak. Hogy mely idő
ben űzték itt nagyobb mértékben az aranymosást? az bizony ismeretlen.

Hagyomány szerint Offenbánya érczfekvőhelyei a X IV .* században 
vétettek volna mívelés alá és ez a régi okmányokból is kivehető; ezen 
időkből lehetnek ama számos érczek és a bányászkodás jelei az Ambru, 
Affinis, Vunet, Szeregyo, Gyilkos, Bajia rosia is stb. hegyeken, úgy mint 
a tömérdek salakgorcz a Csora és a Harmoniassta völgyekben a régi kohó
üzemről tanúskodnak.

Az erdélyrészi aranybányászatra vonatkozó előző évi jelentéseimben 
több ízben felsorolt következő czímű: «Alté .Nótizen von Martin P etzíngee 
in Zalatna nach einer Abschrift von einer früheren Abschrift des einstigen 
Schmelzmeisters L áng aus einem unbekannten Manuscript vöm Jahre 
1604, gesammelt von Director Joh. H esey in Nagy-Almás Mitgewerken des 
Allerheiligen Bergbaues unter dem T ite l: Beschreibung einiger Bergwerke

* Offenbánya Magyarország erdélj’részi legrégibb bányahelyeinek egyike. 1391. 
Umberg néven fordul elő; de már 1526-ban Offenbánya néven küldi képviselőit az 
abrudbányai bányatársaságba. A nemzeti fejedelmek alatt a BÁNFiAK-é, majd a Mikes 
M iHÁLY-é lett Felső-Csóra, Szártos, Mancséi, Brazest helyekkel együtt (1. Erdélyi 
Kalauz Radnóti DEZsőtől. Kolozsvár, az Erdélyi Kárpát-egyesület kiadása, 1901.).,
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In Siebenbürgen durch die Bergwesensreferenten Julius Cásae Mubolto 
ungefáhr im Jahre 1604.» Offenbányáról a következőket ír ja : Ofenberg 
(Offenbánya) szép aranyereket bir, melyekben fészekszerűen 100 pizetig 
(egy pizet =  5'6 gramm) tiszta aranyat találtak.

Ezen erek többnyire még épek és kevés költséggel értékesíthetők 
volnának. Az arany finomsága 18 kárát. 60 évvel ezelőtt, mintegy 1540-ben 
egy hatalmas ezüstbányászat létezett, mint a nagy salakgorczok és egyéb 
régi jelekből láthatni.

Háború, bányászok és rend hiányában e bánya megszűnt.
A bányák közül a kovandbánya a legkedvezőbb és a mívelésre is a 

legkényelmesebb, a vájatvégeken hatalmas, igen tiszta kovand mívelhető 
volna és a bánya nem haladná túl a nyolez ölnyi mélységet.

Egy telérre Czepusius (Zápolya) Zápolya János szepesi gróf legfia
talabb fia, kit II. L ajos magyar király halála után I. F erdinand király- 
lyal szemben ellenkirálylyá választottak meg és 1511— 1526 erdélyi vajda 
volt, tárnát kezdett hajtani (a mai Glück Auf-tárna), mely azonban halála 
után felhagyatott.

De a bányászok azt mondták, hogy e tárna már messzire nem lett 
volna hajtandó és valamennyi vájatvégeket alámélyeszti. Ezen mívelet 
tényleg sokat ígér, egy márka ezüst 6  aranyat szolgáltatott. A régi, meg
lehetős gazdag salak haszonnal még értékesíthető lenne, de vastartalmú
nál fogva nehezen olvasztható.

Lupcsán,* nem messzire Offenbányától, Topánfalván alul létezik 
egy terület, melyen keresztül egy nyereg vonul, mely az aranyat feltar
totta (?), azon az oláhok aknákat találtak és sok aranynyomot is, de víz 
miatt nem bírtak tovább menni. Ezen hegynyeregbe egy alig 40 öles tárna 
volna hajtandó. Az arany 21 karátos.

Toroczkó vidékén (Offenbányán alul) sok vaskő van, mely kiékelve 
ólom, ólom- és ezüstérczekre átváltozik, eme pontokat a toroczkai nemesek 
szándékosan eltitkolták és betömték, miután földbirtokaik elvesztésétől 
tartanak. Zerkabánya betömetett. Yíz és fa rendelkezésre van és az utóbbit 
az Aranyoson lehel úsztatni.

Topánfalva vidékén az oláhok a vízben ezüstérczeket találtak, me
lyet az offenbányaiak olvasztottak és egy bányateknőben elférő érczmeny- 
nyiségből 5 márka ezüstöt csináltak és egy márka ezüst 6  aranyat tartal
mazott aranyban. A  telért az offenbányaiak nem fedezhették fel.

Az erdélyrészi rézteléreket illetőleg Beermeseknél (?) egy hatalmas réz- 
telér volna, mely úgy régebben mint későbben is nagy szorgalommal és

L. a «Bányagazdasági viszonyok# czímű fejezetet.
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haszonnal míveltetett. Elég érez áll rendelkezésre, épületek, víz és egy 
vashámor is.*

Bisztránál egy hatalmas réztelér van, mint azt nekem egy offen- 
bányai bányász jelentette (Kisbánya? Ebergényi, Verespatakon). Offen- 
bányán kovandbányákat müveinek, ólombánya is van ott, melyből a régiek 
ezüstérczeiket ólomosították.

A XIV. század óta a bányászkodás úgy látszik többször szünetelt, 
míg a XVII. század hetvenes éveiben újból lendületnek indult.

Midőn a bányászat ez időben ismét felkaroltatott, a tellurerek terü
lete magánosoktól már a Eerencz-, Borbála- és Szt-Háromság-telkeken 
volt lefoglalva és igy a bányakincstár már csak az ólmos és kovandos 
érezfekvőbelyek mívelésére szorítkozhatott és pedig a József-, Emericzi- és 
István-telkeken.

Ezen időkből való a következő német bányabivatali jelentés 1774-ből, 
melyet a zalatnai bányakapitánysági levéltárban találtam, mely az offen- 
bányai bányákra vonatkozólag így nyilatkozik : . . .  az Ambru-begységben 
telepített józseítárnai bányaműben a 76. ölben egy hatalmas tömzsre akad
tak és a bánya talpán az ólomfényle szálban állóan mutatkozott; miután 
e tömzs fedő részeit már 30 ölig lefejtve találták és egy pár telérvonulat 
igen törékeny manganokalczitban az öregektől fel lettek hagyva, daczára, 
hogy a telér a Józseftárna talpán még bárom láb vastagságban mutatko
zott, e telér mibenlétének felderítése végett egy ereszkének a lemélyítése 
lett javasolva.

A  különböző tiszta érczek zúzva 56 font ólmot, átlagban 40— 43 
font ólmot tartalmaznak, 1 lat és 3 kvintel ezüsttartalom mellett.

Embtés történik még e jelentésben egy három hüvelyknyi jóravaló 
meredek antimonérről két bóra szerint, mely fehérezüstérezfészkeket is 
tartalmaz; ezen érnek tovabajtása ajánltatik, miután e mögött egy jóremé- 
nyű aranytartalmú Dialo nevű hegység említtetik, hol a régi bányászkodás 
jelei számos horpadásokban mutatkoznak, melyek ezen hajtással alámé- 
lyítbetők volnának . . .

Az offenbányai bányavidék első sorban tárnamívelósre alkalmas és 
így a hegységekben a felsorolt bányatelkek csakis tárnákkal nyittattak 
meg és pedig az István-bánya kivételével valamennyi bánya a Valea Ambru 
és Valea Bajilorban.

A  bányászat csak akkor indult jobb lendületnek, midőn a kincstári 
József és Emericzi bányatelkek a Perencz és Borbála telkekkel egyetemben

* Sejtelmünk sincs, hogy ez hol lehetne; legújabban R o z i n s z k y  B é l a  nyug^ 
m. kir. erdőfelügyelő kutat rézérczekre Sárd vidékén, állítólag nagy sikerrel, a meny
nyiben 3—60/0-os rézérezeket több ponton találtak volna.
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először az Istenáldás-tárnát és utána 15— 16 öllel mélyebben a Glück Ani
támat hajtották míveletük alá és ez által a József, Ferencz és Borbála 
bányák nagyobb mélységben is feltárásra kerültek.

A  függélyes mélység azonban mindennek daczára más bányaterüle
tekhez képest még mindig igen csekély, a mennyiben a legfelső míveléstől 
a legalsó feltárásig alig 150 méter.

K o r n y a  G y ö r g y  bányainspector szerint Offenbánya Erdélynek egyike 
a legrégibb bányavidéke lenne; az ék- és csákánymíveletek azonban sze
rinte csakis a külszíni míveletekben találhatók, a bányába csak pár méter
nyire hatolnak be.

A  tűzzel való mívelés nyomai a Miklóstömzsnél mutatkoznak és 
z a r á n d i  K n ö p f l e r  K á r o l y  társulati representáns jelentései szerint az 1780. 
év előtti időkben a bányamívelés Offenbányán többszöri megszakítással 
majdnem századokon át szünetelt, az 1780-as évtől kezdve azonban mai 
napig folyton bányászkodtak e vidéken.

Az Istenáldás- és a Glück Auf-tárnáknak hajtási és fentartási költ
ségeihez egyharmadrészben az állam, két harmadával pedig a Borbála- és 
Perencz-bányatársulatok j árultak.

Az újabbi időben ezen bányák egy bányabirtokot képezve, átmentek 
egy berlini czóg birtokába (Credit-Gesellschaft für Industrie und Grund- 
besitz), mely ezen ősrégi nemesfémbányászat felélesztésén fáradozik.

A, mostani német bányabirtokosok kezeiben van egy régi, 1795-ből 
való átnézetes bányatérkép, mely körül számos jegyzet ezen kiterjedt 
bányászat mivoltáról ad felvilágosítást, miért is ezeket feljegyzésre érde
mesnek tartom. Czíme a következő :

Alaprajz és függélyes szelvénye azon Erdélyben az Aranyos folyó 
mentében Offenbánya mellett levő, eddig ismeretes bányászkodásra érde
mes hegységeknek és völgyeknek, a hol ősrégi horpadások, felhagyott 
bányák és a jelenleg mívelésben levők bemutattatnak. Számtalanok az 
ezen offenbányai területen létező horpadások, rígy mint az Aranyos part
ján sok átkutatott régi halom és részben még mívelésben levő aranymosási 
helyeket látni. Az egyes bányahorpadások felsorolása kevés haszonnal 
járna és csak idő vesztegetés lenne, azért ezen számtalan bányahorpadá
sokat csoportokba foglalva hozzuk.

A ) A  Baja rosia hegység, melynek tetején mészkő létezik, számtalan 
nagyobb-kisebb bányahorpadásokkal átszőve, mely valamennyi az eddigi 
tapasztalatok után a mészben itt-ott előforduló ólom- és ezüstérczfész
kekre lettek bemélyítve ?

B )  Ezen Baja rosiatól valamivel lejebb egy az ősrégi bányák össze
törései által keletkezett külszíni omlás létezik és mindjárt oldalt tőle észak
felé két akna látható.
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C) Oldalt délfelé a Barou Peregye nevű helyen, hol nem messze a 
mészkő a szürkekővel (trachit, a német szövegben Granstein elnevezéssel) 
érintkezik, ismét ilynemű horpadások jelentkeznek, a hol a jelzett kutatá
sokban ólmo3 és antimonos csekély tartu érczeket termelnek.

D ) Horpadások az Affissului hegygerinczen, szintén nagy számban, 
de már a szürkekőben (trachitban), melyek hihetőleg a meredeken dűlő 
Perenczér elérését czélozták.

E ) Az ősidőktől ismert külfejtések, melyekben ma is mívelnek és 
mely a Popetisek-külfejtés nevet viseli.

F ) Alább ismét egy a Szt-Háromságig lenyúló külfejtés létezik Christo- 
phori cris elnevezéssel.

G) Az Ambrui-hegység, mely egyrészt a Barou Lakuluj és másrészt 
a Barou Ambruban mészből áll, melyben szintén sok horpadás van és ólom- 
érczek találtatnak.

H ) Az egykor mívelésben volt Andrey-jás a József-tárnát jelzi és mely 
az 1 . számmal úgy a külszínen, mint a bányában le van fejtve és az akná
tól az emelkedő Ambru-hegy létezik, melyben 2. számnál váltakozik a 
mészkő szürkekővel és mely követhető egészen 3. számig. Ámbár itt több 
erecske keresztetett, a keresztező ponton mívelésre érdemesnek nem mu
tatkozván, fel lett hagyva.

I )  A  Péter és Pál-tárnát jelzi, az Emericzi-tárnával egyetemben. Ez 
utóbbi 1772-ben egészen 4. számig kalapács és ékkel kidolgozva találta
tott, a honnan irányát a két nagy külakna között folytatja; 5. számnál 
váltakozva szürkekő és mész keresztetett, mely utóbbiban ólmos és ezüs
tös érczek fészekformában előfordulnak.

6 . számnál a nagy külszíni fejtésbe lyukasztottak. 7. számnál 32 
ölnyire lemélyítettek, de törések és vízemelés folytán ezen mívelet jelenleg 
szünetel. 8 . sz. az Emericzi-tárna vájatvégét jelzi, mely azonban sikert nem 
mutat fel.

K ) A legmagasabb és középső Stephaní-tárna, melyben 9. számnál a 
kovandtömzs lefejtetik. 1 0 . szám a legmélyebb Stephani-tárna, mely a 
Barou Kuczi-ban telepíttetett, nem míveltetik. 11. sz. az egyenes vájatvég a 
középső Stephani-tárnában, melylyel 12. számnál a szürkekő és mész keresz
tetett és melyet északfelé követnek.

L )  A kincstár részéről levegőhiány miatt felhagyott Zsigmond-tárna.
M ) A társulati Szt-Háromság-bánya a mélyebb Georg Zubau-tárnával.
N )  A legelső Perencz-tárna.
O) A felső Ferencz-tárna, mely már a régiektől míveltetett. 13. sz.-tól 

kezdve a jelenlegi bányatársulattól meghosszabbíttatik, de a keresztező 
pontokban nem igen jövedelmezők az érczerek és a nagy veszteségek miatt 
lassan míveltetett.
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P ) A  régi bedőlt Dániel-tárna, mely a József-akna alatt lett volna haj
tandó, de kevés érczet találván, abbamaradt, miután időközben az Eme- 
riczi-bánya jobb kilátásokkal kecsegtetett, ennek folytán Q) a felső és alsó 
Vinczenti-tárna, B ) a kincstári Lipót-akna, és S) az akkori Istenáldás-tárna 
telepíttetett, mely az ötödik telérig palában, innentől kezdve pedig 14. 
számig a legtávolabb vájatvégig hajtatott, melylyel legközelebb az Emericzi- 
bányában 7. számmal jelzett aknában a lyukasztás megtörténik.

Ezen társulati Francisci-bánya csekély termelése folytán jelentékte
len volt, mígnem a tizenötödik érrel a bányaáldásra akadt, a hol a vájatvég 
szelvénye az Istenáldás-altárnán 1800 forintot jövedelmezett.

Készben a társulati borbála-tárnai társulatnak is ezáltal —  habár 
nem is olyan gazdag érczekkel —  segítve lett.

A  Istenáldás-altárnából a vízdobtól (Wassertrommel) 15. számtól 
kiindulva, a kincstár részéről egy keleti vájat a József-akna alá lett hajtva; 
16. számnál a szürkekő, mely egy palaéken nyugszik, megszűnt, és 17-nél 
a pala és mész váladéklapja vette kezdetét, melyben kovand-, ólom- és 
horgonyfényle, úgy mint a felső József-bányában, jelentkezett. Úgy mint 
a Erancisci-bányatársulat a huszadik érre keletfelé és a külszínen az isme
retes volt Antal-érre kiterjedt, úgy a Borbála-bányatársaság a telekvonaltól 
18. számtól a huszadik eret a szintén ismert Philipp-Jacobi-érig hosszabbí
totta meg és azt 19. számnál keresztezte is ; mely tulajdonképen a szürkekő 
és a mész találkozását képezi és melyben különös érczek (grafitosuak 
mészpátban) fészekszerűen mutatkoztak.

Miután azonban a három évvel azelőtt fektetett kincstári L )  telek 
ezen Philippi-Jaeobi-eret csapásban délfelé keresztezi, a barborabányai 
míveletek 20. számnál beszüntettettek és a kincstári vájatvég 21. számmal 
újabb ilyen érczfészkek feltalálása reménjmben továbbíttatik.

22. számnál a Ferencz-bányatársulat egy aknát mélyeszt azon czél- 
ból, hogy az Istenáldás-tárna talpja alatti evések alámélyíttessenek.

U) A  társulati Michaeli-bányát, W ) a Loretto-, X )  a Georgi-, Y) az 
Unverhofft Glück- és a Nicolai-, végre az Andrei-bánvát jelzik.

Az akkoriban adományozott bányatelkek a következők voltak: a) Eme- 
riczi-telek 50,176 ö l2, b) Stephani-telek 50,176 ö l2, c) Szent-Háromság 
25,088 ö l2, d) Francisci 11,920 ö l2, e) Borbála 7056 ö l2, f )  Francisci 
suplementje 10,875 ö l2, g) Michaeli 3528 ö l2, h) Loretto 3528 ö l2, 
i) Georgi 3528 ö l2, k) Eranciscihez tartozó rész 7056 ö l2, l) kincstári 
bányatelkek 10,584 ö l3, m ) Leopoldi 3528 ö l2, és végre az Unverhofft 
Glück-tárnai telek 7056 négyszög öllel. E bányatérképen a következő alá
írásokat látjuk:

Felvéve 1795-ben K önigshuldeni F bendl F eeencz bányamérnök és 
a melléje rendelt V il l  A ntal bányamórnöki gyakornoktól.

(6 )



: (* ) FÖLVÉTELI JELENTÉS. 113

Orograíiai és hidrografiai viszonyok.

Offenbánya Torda-Aranyos megyében, mély völgykatlanban, az 
Aranyos folyó jobb partján, 470 méter tengerszinfeletti magasságban fek
szik. Magas hegyektől körülvéve, jobb partján van telepítve az Aranyos
nak, mely a Biharhegységben eredve, számtalan kanyarulással eme hegy- 
tengeren áttörve, 'hordánál a Marosba ömlik.

Offenbányánál csak két nagyobb völgyet látunk az Aranyos bal part
ján a Yalea szártosuluj-t és a Yalea brezestuluj-t, mindkettő a többi jelen
téktelen patakokkal együtt a Biharhegység folytatásába eső Muntyele 
márén ered.

A bányaterület Offenbányától délre terül el és ebben két patak, a 
Yalea csora és a Valea harmoniasza költi fel figyelmünket, a mennyiben 
azon sajátságos hegycsoportban erednek, mely az offenbányai völgykatlan 
körül majdnem félkörben elvonul és a bányaterületen kívül Abrudbánya, 
Yerespatak és Zalatna felé húzódik. E két patak felveszi folyásában a 
völgykatlan számos mellékvölgyének patakjait és vizeiket az Aranyosba 
öntik; közülök csak egyik nevezetes, a Valé bojilor, miután közvetlen 
lejtőin és a felső részében elágazó Lakuluj, Ambruluj és a Pereu stoll- 
nilorban van telepítve a bányászat. Igen csekély vizei nem szolgálják a 
bányászatot, úgy szintén nem használtatnak jelenleg a Yalea csora és a 
Valea harmoniasza völgyek vizei, melyek régi időben a kohászat szolgá
latában állottak.

Offenbányánál befoglalják a völgykatlant a következő hegyek, u. m .: 
a Mettyerku, Turbule, Sindelár, Kolczu-Csoranuluj, Paveloje, Mazeratu és 
a Smida, úgy mint a völgykatlan, inkább közepén fekvő éreztartalmú 
hegyek, Baja rosia, Gyilkos, Ambru, Vunet, stb., ezek alacsonyabbak ugyan, 
mint a vidék északi részén előbb említettek, a mennyiben csak mintegy 
800 méterig emelkednek az Aranyos színe fölé, kiválnak azonban inkább 
alakzatuk által, a terület keleti részén fekvő Metyerka, Turbule és Sinde- 
lar kivételével, melyek kerekded csúcsaikkal egymáshoz fűződnek, a többi 
majd összefüggő kúpokat, majd egyes hegyszirteket és tűket, vagy föltor
nyosuló sziklatömegeket és fensíkokat képeznek meredek lejtőkkel, me
lyek egymástól mély völgyek és szorosok által elválasztva, romantikus táj - 
képet nyújtanak.

A  hegyek alakja az alkotó kőzettől függvén, ráismerünk az Offen
bányától északra és keletre elterülő hosszú gerinezű hegyekben a csillám
pala és kárpáti homokkő képződményeire és délre az Aranyos jobb partján 
festői sziklacsoportokban a Gyalu ambru, Bajia rosia és Gyalu kapri 
nevű mészhegyekre, meg az egymáshoz simuló kúphegyekben (Gyalu vunet. 
Gyalu prunilor) a porfirra és trachitra.

A m. k ir. földtani intézet évi jelentése. 1900. S
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Földtani viszonyok és érczvezetés.

Csillámpala. Ez Offenbányától északra és délre egy, vagy Ö'8 km. 
vastag kárpáti homokkősávtól fedve és egymástól elkülönítve két helyen 
jelentkezik és a bányaterület uralkodó kőzete; északi része már a Muntyele 
máré-hez tartozik, déli része a közeli Yalea vinczi völgyből lép a bánya- 
területre és azon 5 kilom. szélességben áthúzódik és délfelé homokkőtől 
van fedve és határolva. E terjedelmes esillámpalavonulat közepe táján 
hatalmas kristályos szemcsés mész és zöldkőtrachit tömegeket körülzár, 
melyek mint az érczfekvőhelyek anyakőzetei nevezetesek.

A változó csapású és dőlésű csillámpalahegyek alakja nem külön
bözik az őket környező kárpáti homokkő alkotta hegyektől, sőt az utóbbiak 
gyakran magasabbak amazoknál. A  csillám és kvarcz összetételében a 
csillám és a kvarcz jellegzetesen mutatkozik, u. m. a Yurvu Alunctiloron 
és Szolcsva mellett.

A csillám visszalépése következtében átmenetek keletkeznek palás 
kovasziklába és azonkívül észlelhetni agyagpalába és chloritpalába való 
átmeneteket is ; a chloritpalában gyakran nagyobb mennyiségben fordul 
elő a kvarcz telérek és fészkek alakjában. Alárendelten öregszemű gránit 
is particzipál e vidék földtani összetételében gnajszba való átmenetekkel; 
palás szarukőkőzet (finomtűs és fehér kvarczrétegek váltakozva) némelykor 
gránát és vaskovanddal a Smidán alul találtatik a Csoravölgyben.

A  gránit részint öregszemű, fehér, nagy csillámszemekkel, egyes tur- 
malinkristályokkal, részint színtelen turmalinnal és kis gránátokkal. A grá
nitból keletkeznek átmenetek gnajszba és granulitba s megfordítva is.

A szarukő nem ritka, de kivált Szelcsova mellett, hol zöldesfekete 
sugaras szarufényle ritkás szemeket képez, melyek között barnafekete 
csillám, fehér kvarcz és gránátok bezárvák.

Szarufénylekőzet hosszú tűforma kristályokkal, gyakran gránáttal, 
kénkovand és földpáttal több ponton találtatik, így a Valea csora, Gyalu 
Juonyesti, Harmoniasza, Bajia rosián stb., több földpát felvételével és az 
elegyrészeknek apróbb szemekben való előfordulásával átmenetek kelet
keznek.

A  csillám gyérülésével átváltozik a csillámpala palás kvarczczá és 
teljes elenyészésével végre kvarczpalává és kvarczittá, de mindkettő még 
apró csillámpikkelyekkel van átszőve, melyek ugyanazt az irányt követik, 
mint az őket befoglaló palakőzet. Ilyféle kvarczkőzeteket megfigyelhetünk 
a Piatra boji-n, Koltsu bulzuluj-in alul, Szartos mellett a Gyalu majaju- 
luj-in, pletsi-n stb.

A csillámpala érczerezete csakis vas- és mangánérczekre szorítko
zik. Vaskőtelepekre több helyen akadtak véletlenül a bányaterületen, más
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helyeken külön kutatások áltál tárattak fel, nevezetesen pedig a Valea 
csora völgyben a Pereu sztymi, Pereu muntye, Pereu habi, Yale juonesti 
és ezzel szemben a völgy túlsó oldalában a Kosta vulpi és Gruj urszuluj 
és még egyéb pontokon.

A  Yalea csóvában a Koszta vulpi jobb lejtőin főképen sárgás- vagy 
szürkésfehér pátvaskő és mágnesvaskőtelepek fordultak volna e lő ; ezek 
tömöttek, ha túlnyomó bennök a mágnesvaskő, ha pedig finom és közóp- 
szeműek, akkor predominál a pátvaskő.

A p á tva sk ő  e rő s e n  m a n g á n ta r ta lm ú  és a te le p e k  v a s ta g sá g a , G r im m  

s z e r in t ,  4— 5 és tö b b  lá b  v o ln a ,  fe k ü k ő z e tü k  szü rk és , a z  a n k e r ith e z  h a 

s o n ló  m é szk ő , fe d ő jü k  v a s ta r ta lm ú  a g y a g p a la .

A feltáró munkálatok idáig csak egyes kutatóárkokra és tárnákra szo
rítkoztak, mely utóbbi csak pár méternyire lett hajtva a hegységbe.

A Gruj urszuluj nevű ponton G r im m  szerint agyag és barnavaskövek 
nagyobb vastagságban szálban állóan mutatkoznak. Hajdanta itt létező 
rézbányákról is beszélnek, de nagyobb míveletek nyomaira nem akadni. 
A vaskövekkel társulva, hihetőleg vaskovandok is fordulnak elő.

Az oláh templom Offenbányán kovapalás kőzeten nyugszik, mely 
szürke vagy fekete mangánzsinórokkal van átszőve. Hasonló érczvezetést 
észlelünk a csapásirányban a Piatra bojin Szartos felé, de egyike sem 
fontos, miután kiaknázásra nem érdemes.

Egyéb figyelmet érdemlő érczfekvőhelyek a csillámpalában nem talál
tattak. Kovand és ólomfényle előfordulnak ugyan egyes pontokon a csil
lámpalának mészszel való érülésén, ezen érczvezetés azonban a mészkőhöz 
tartozik.

Kristályos szemcsés mész. Készben kiemelkedik a csillám
palából, mint jelentékeny hegy, ú. m .: Gyalu ambru és Gyalu vunet vagy 
mint hatalmas teleptömzs több nagyobb sziklacsoportban, melyek meredek 
sziklafalaikkal a tájképnek vadregényes kinézést kölcsönöznek, így a ma
gas mészplató Baja rosia meredek oldalfalaival, továbbá a kiemelkedő 
Piatra kapri és a redős Piatra pinuluj, Pontina kapri és a Plesamik s 
egy jelentéktelen mésztömeg a Válya boji és a Kunkhegy kétfelé ágazásán, 
meg egy nagyobb mésztömeg a Yalea vinczi torkolatánál. Készben alá
rendelten fordul elő a mész vékony telepek alakjában csillámpalától 
körülzárva, mint a Valea csóróban a Juonyesti hegyen, Pereu sztyni, 
Koszta vulpi pontokon a Yalea liarmoniaszában; továbbá Brezest falu 
mellett és még több helyen a bányaterületen.

A mészkő nagyobbrészt középfinomszemű és a Gyilkos és Baja rosia 
hegyeken szétmállik ökölnyi darabokra, P a r t s c h  szerint mint a miemit Szty - 
riában. A bányában finom szemű, fehér ezukorszerű és gyakran összedör-

8 *



116 GESELL SÁNDOR. (10)

zsölhető a mész; a Valea lakulujban a patak medrében szürke ineszet 
találunk fehér mészszel szalagozva és eme fehér mészszalagok eltolódá
sokat is tüntetnek fel.

Feltűnő a mószhegyek és tömegek elszórtsága az egész vidéken; e 
tünemény magyarázatát egyrészt már eredeti lerakodásában találja, más
részt pedig ama zavargásokra vezethető vissza, melyeknek az egész terület 
a trachitkitöréskor volt alávetve.

Az érezvezető mészkő közép- és finomszemű féleségben fordul elő. 
Színe fehér, kékes és sárgásfehér. A  tömör aprószemű féleségek szürkés
fehérek, így a Valea csorában, a Gyalu Juonyesti-n stb., végre az Istvón- 
bányában zöldes meszek is mutatkoznak.

A  Pereu lakuluj kivételével, hol váltakozó párhuzamos sávos réteg
zés figyelhető meg, határozott rétegzést a nagyobb mészcsoportok nem 
tüntetnek fel. Kisebb-nagyobb üregek is léteznek a mészben, de kiterjedé- 
sök csekély és vagy egyenként jelentkeznek, vagy egymással összefüggés
ben állanak. Nagyobb üregeket vagy kisebb barlangokat a Plesa mikán és a 
Bajia rosian, meg a Valea harmoniasza lejtőin és a Valea szocsilorban 
találni; a bányamívelés folytán keletkezett üregek vagy evések közül kieme
lendők a József, Emericzi és a vunetvölgyi nagy evések és üregek.

A  barlangok falai vagy egészen simák, vagy kristályos mészpát és 
barnapátkéreggel s érczes ásványokkal vannak bevonva. A  területen egyes 
nagyobb tömegekben mutatkozó meszek, ú. m. a Bajia rosi-an, a Piatra 
kaprin és a Gyalu umbrun egykor hihetőleg összefüggő egészet képeztek és 
csakis a feltörő eruptivkőzetek által lettek szétszórva.

A  volt kincstári Józsefbányában, melyben az Ambru mészhegyben 
elszórva szabálytalan érczfekvőhelyeket (t. i. kovand, ólomfényle stb. 
fészkeket és tömzsszerű tömegek) míveltek, északi határán a mész a Laki 
völgyben függőlegesen áll a csillámpala mellett 8— 9 órai csapással. A  kül
szín alatt a Glück auf-tárna szintjén úgy belszerkezetre, mint csapás és 
dőlésre nézve az előbbitől eltérő csillámpalára akadtak és ez után még egy 
másik vállapot ütöttek meg csillámpala és mész között, mely 13— 14 
hóra csapást mutat igen lejtős keleti dőlés mellett; ezen csillámpalát a föld
alatti palának nevezték. A  mész egy óriási éket képez, ha a csillámpalá
val való érülési vonalakat meghosszabbítjuk a mélység felé, melynek tele
pülése úgy, mint a csillámpalának, függélyes állása eredetiek alig lehetnek; 
hanem ezen óriási mészék kétségen kívül csak darabját képezi egy nagyobb 
lencseszerű mésztömzsnek, mely eredetileg lejtősebben volt betelepítve a 
csillámpala közé és csak az eruptivkőzet feltörése folytán került ilyen 
különleges állásba vagy településbe, mint ezt a bányászati míveletek 
kiderítették.

Más bányákban is találtak földalatti csillámpalát a Nikolaibányá-
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bán, mely a Feregyó keleti lejtőin van telepítve és a Baja rosia-ban, u, m. 
az Istvánbányában a Gyilkoson.

A Gyalu ambru, Feregyó, Bajia rosia, Gyilkos stb. nevű pontokon a 
szabálytalan érczfekvőhelyek anyakőzete a mész, melynek érintkezési 
lapja esillámpalával irányt szolgáltatni képes ezen érczfekvőhelyek fe l
keresése és felkutatása alkalmával.

E pontokon a főiszínen szálban álló mész, sajnos, nem mutat, csak 
igen homályos és zavaros rétegzést, mely támpontokat szolgáltatna arra 
nézve, hol és mely irányban lennének keresendők a földalatti váladéklapok 
és így csakis a már feltárt vállapok követésére szorult a bányászat.

A  kristályos szemcsés mészben az érczfekvőhelyek mint fészkek és 
tömzsszerű tömegek fordulnak elő a legkülönfélébb kiterjedésben és alak
ban, vagy elszórtan vágy többé-kevésbbé egymással összefüggésben állóan. 
Erczvezetésök kénkovand, ólomfényle, horganyfényle, mangánfényle, psilo- 
melán, továbbá fakóércz, antimonfényle és ezen ércznemek málladéka.

A földes ásványok közül felemlítendők a mészpát, mangánpát, barna- 
pát, kovamangán, szarukő, kvarcz és agyag.

Dolomitos mészben az érez a csillámpalával való vállapon, vagy annak 
közelében a mészben, helyenként kisebb-nagyobb mennyiségben mangán
pát és kovamangán beszórt kvarcz kíséretében mutatkozik.

Ha nagyobb kiterjedésű az érczelőfordulás, középen jelentkezik kén
kovand agyagos, ritkábban kvarezos részekkel együtt és sok érezfészekben 
még kénesfém is, ú. m. horgany- és ólomfényle.

Tiszta ólom és kovand nagyobb fészkekben ritkán fordult elő és a 
fakóércz csakis a kénkovandba van beszórva és nagyobb tömegekben soha 
sem találtatott; antimonfényle igen ritka tünemény.

Közvetlen a vállapon fellépő kovandos és ólmos fészkek kisebb- 
nagyobb lencsék alakjában mutatkoztak; a vállapon eleinte csak érez- 
nyomok mutatkoztak, melyek csak távolabb tőle szabálytalan fészkekké és 
tömzsökké tömörültek; a Józsefbányában pedig telepformán is mutatkoz
tak az érczek a vállapon.

Ezen szabálytalan kovand és ólomércz-fekvőhelyek mellett még fe l
említendő üregeknek részbeni kitöltése érczes anyagokkal.

Offenbányán két ilyen nagyobb kiterjedésű ürkitöltés ismeretes és 
pedig az úgynevezett nagy evés (Greisen) a Nicola ibányában (egykor Eme- 
riczi) és az Amália-evés a Józsefbányában.

A  Nicolai-evés (Miklósbánya) felső része kénkovand és kvarczból 
álló keverékkel meg mészpáttal van bevonva. E bevonás az Amália-evés- 
ben ásványkeverék: kvarcz, horganyfényle és ólomfényle és helyenként 
mészpátkristályok. K oknya szerint a Nicolai-tömzs (Miklósbánya) tömegé
ben előfordultak némelykor egyes tellurdarabkák, a Stefániatömzsben
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pedig mosóarany, ezen tünemény magyarázatát abban látja, hogy a Miklós-- 
tömzs közelebb esik a tellurterülethez, ez utóbbi pedig az aranyformáció
hoz. Mindkét tömzsön még a lőpor feltalálása előtti időtől kezdve 1872 -ig, 
t. i. a kohóüzem Offenbányán való beszüntetéséig változó eredménynyel 
folyt a bányamivelés. A  Miklóstömzs anyaga sűrűn volt impregnálva pirit- 
tel és szfalerit, galenit és tetraedrit is volt benne és kiválogatva ez érczek 
tartalma, tonnánként 25 gr. arany, 500 gr. ezüst volt ésaz apró piritszemek 
kidolgozás után 15% értékesíthető marát szolgáltatnak, 18 gr. Au. és 
360 Ag. tonnánkénti tartalommal az utolsó időben megejtett próba alapján. 
A  Miklós-tömzs, az Istenáldás szintig le van fejtve.

Az egyes ércznemek elosztását és lerakódását illetőleg meg kell jegyez
nünk, hogy a teleteken és odorokban megfigyelhető rétegszerű elosztás itt 
nem észlelhető, hanem a kitöltés az elősorolt érczszemek szabálytalan 
keverékét képezi oly módon, hogy az egyes érczek vagy ásványok bizto
san határolva nincsenek.

Ez a jellege az offenbányai szabálytalan kovand- és ólomércz-fekvő- 
helyeknek a hegységnek oly pontjain, hol azok még semilyen átváltozta
táson sem mentek keresztül.

Ilyen eredeti állapotban találták az ércztelepeket az Ambru-hegyen, 
a Józsefbánya több pontjain, meg a volt Emericzi- és az Istvánbányábanl

Más természetűek ezen érczfekvőhelyekben rejlő ásványok, kisebb- 
nagyobb mérvű elmállásnak és elváltozásnak voltak alávetve, mely eset
ben ezen elváltozás valamennyi ásványon észlelhető, de különösen á 
mangántartalmú fészkek- és tömzsökben.

Elmállva a mangánfényle átváltozott mangánoxiddá, mi által a mész 
mint anyakőzet is más színezetet nyer.

Ha a mállás a fészkek belsejébe is terjed, keletkeznek az u. n. bar
nás fészkek (Brauné) és tömzsök, mivel az offenbányai bányász feketebar
nás vagy barna, többé-kevésbbé laza összeíűggésü lágy földes anyagot nevez 
meg, mely ezüst- és aranytartalma által a fejtés tárgyává válik. Olom- 
fényle a mangánérczfészkek közelében a mészkőben behintve, vagy rövid 
telérszakadmányok formájában vált ki; egyes pontokon, így nevezetesen 
a kir. Józsefbányában az egész mésztömeg tömzsalakot tüntet fel, melyben 
az ólomfényle nagyobb mennyiségben fészekszerűen és zsinórokban mu
tatkozott és e fészkek mészpát, kvarcz, ólomfényle, vaskovandkristályok- 
kal, antimonércz és horganyfényiével kibélelt odorokat képeznek. A  kvarcz: 
nak előtérbe kerülésével igen kemény, nehezen megmívelhető kőzet kelet
kezett (a bányász kampnak nevezi). A  Józsefbányában csillámpalával 
határos a kamp és közelében ezüsttartalmú fakóérczfoltok és zsinórkák 
lépnek fel. Ezen kamp nevű kőzet itt Va— 12 méter vastag volt és 140 m 
hosszú tömeget képezett, de lefejtése érdemesnek nem bizonyult.
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Az érczfekvőhelyek közül nevezetesek voltak a következők: a régi 
és az új ólomtömzs a József bányában és a kovandtömzsök a Nicolai-, Ist
ván- és Józsefbányában. '

A régi ólomtömzs az Ambru-hegyen húzódott meredeken lefelé
16— 18 m vastagon a mészkőben és ennek a zöldkőtrackittal való érüléseig. 
A tiszta ólomfényle 3 lat ezüstöt és 60 lat ólmot tartott mázsánként; arany-, 
mutartalmú csak az ólmot kisérő kénkovand volt. A mész és trachit között 
tatkozott a zöldkőbrecsia. Ügy a mész, mint az ércztömzs össze vannak 
törve és a törések által keletkezett hasadások brecsiával kitöltve, egy újabb 
keletű érczfekvőhely képződött, t. i. érczbrecsia. A régi ólomtömzs vagy 
140 méter mélységig terjedt a mész vállapján.

Az új ólomtömzs a Gyalu Ambru északnyugati lejtőjén szintén mész- 
ben vagy 60 méterig hatol lefelé a esillámpalá.val való érülésig, metyen vagy 
24 méter hosszaságban vonúlva ott, hol a tömzstömeg a csillámpalára tele
pült, ez utóbbi is át volt szőve kénkovanddal és ólomfénylével.;

A tiszta ólomfényle mázsánként 2 lat ezüstöt és 45 font ólmot szol
gáltatott ; az új ólomtömzs helyenként 20 méter vastag volt és a kénkovand 
itt is aranytartalmú.

A kovandtömzs a Nicolai-bányában létezett a Vunethegyen a Bajia 
rosia keleti lejtőin és szintén a mészben fordult elő, de nagyobb jelentő
sége nem volt.

Nagyobb figyelmet érdemelt a Gyilkoshegyi kovandtömzs az István- 
bányában, a mennyiben tiszta kovandjai SU— 2 lat aranyos-ezüstöt tar
tottak mázsánként és egy márka aranyos ezüstben 30— 40 dénár finom 
arany volt.

A józsefbányai kovandtömzs a Glück Auf-tárna szintjén állítólag 
34 m. hosszú és 24 m. széles volt és kovandjai 1M lat aranyos-ezüstöt tar
tottak mázsánként és 20 dénár finom aranyat egy márkában.

A József- és az Istvánbányákban csekély mennyiségben kénkovand 
mellett fakóércz is mutatkozott, melynek fémtartalma váltakozva 1— 100 
lat aranyos-ezüst volt mázsánként, 5— 6— 10— 100 dénár finom arany 
mellett.

A már fent említett barnásérczek (Brauné) fémtartalma sem volt 
egyforma minden érczfészekben, hanem átlagban mázsánként 1/a lat ara
nyos-ezüst volt, egy márkában 100 dénár finom aranyat is tartván; 
ezen érczfekvőhelyeken antimonfényle is fordúlt elő mészpát és kvarca 
kíséretében (Gyalu ambru) de nevezetessé nem lett.

G b im m  e z e n  é r c z fe k v ő h e ly e k e t  k iv á l lá s o k n a k  m o n d ja , a z  ő k e t  m a 

g á b a  fo g la ló  m é s z b ő l.

K á r p á t i  k o m o k k ő .  Az offenbányai bányaterületen ezen Erdély-



ben igen elterjedt képződmény csak az Aranyos balpartján mintegy vékony 
vagy 800 méter a csillámpalán nyugvó és általa két oldalt határolt sáv 
jelentkezik, mely északkeletfelé kiékelődik. A  terület délkeleti és keleti 
részén szintén határolja a bányaterületet a csillámpalára települvén és e 
határtól keleti, déli és nyugoti irányban messzire terjed. Találjuk azonban 
a kárpáti homokkövet még egy pár csillámpalahegyen u. m. a Metyu és a 
Gyalu sztyni hegyeken az Alunietile északi és a Kunk északnyugati lejtőin 
kisebb terjedelmű tömegeben szétszórva.

Magasságra nézve elérik a csillámpalahegyeket a Muntyele máre kivéte
lével, így a Dumbrava az Aranyos bal partján, közvetlen Offenbánya mellett, 
továbbá a Magúra Sindilar és Turburle hegyek a terület keleti határán.

A bányászat tekintetéből azonban e vidék homokköveinek nincs 
jelentőségök, a mennyiben az eddigi tapasztalatok szerint teljesen ércz- 
mentesek.

Kőzettanilag az offenbányavidéki kárpáti homokkő következően jelle- 
gezhető: többnyire ' szürkekékes, gyakran sárgásbarnás, vöröses és sötét- 
vörös alapanyagban, majd agyagos, majd meszes elegyrészekkel különféle 
nagyságú szemekben találunk kvarcz, gránit, gnajsz, csillámpala és agyag
palát és ritkábban meszet, mely kőzetegyveleg majd ünom palás agyagok 
vagy homokkőpalák, öreg és finom szemű homokkövek és végre leg
durvább konglomerátok alakjában is jelentkezik. A meszes kötőanyagú 
homokkövek gyakran mészpáterekkel vannak átszőve. Kövületeket nem 
sikerült bennök találnom. Grimm  sötétszürke márgapalában egy echinid * 
felső részének lenyomatát találta, további levéllenyomatokat és egy durva 
konglomerátban kvarcz és palagörgetekben egy csigát is a Dumbrahegy 
déli lejtőjén az Aranyos balpartján a fagereble fölött Oífenbányán.

A  kárpáti homokkő csapása átalában északkeletfelé tart, keleti dőlés 
mellett és rendesen rétegezve és padozva fordul elő Offenbánya bánya- 
területén.

Daczit (kvarcztrachit) zöldköves módos illata, amflbol- 
andezit (zöldlcőtrachit) vagy zöldkő, és e két kőzet brcsiái. Az offenbányai 
bányaterület telérhordó trachitja kvarcztrachit-daczit és kisebb-nagyobb 
kúp- és sziklacsoportok alakjában kiemelkedik a csillámpalából és a kár
páti homokkőből ú. m. a Gyalu ambru hegyen és a Yalea ambrun felfele 
a magas hegy Kolczu lui Lázár trachitszikla-csoportban, a Piatra puttó és 
Zizagur, Gyalu prunilor, Puczi-Kreu, Gyalu karului és a Piatra kapri le j
tőin át megfigyelhetjük, a zöldkőtrachit vagy zöldkővel való együvé tarto
zását és e kőzetek egymásba való átmeneteiét.
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* Melv az osztrák cs. k. földtani intézet múzeumában őriztetik.
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Az amfibol-andezit (zöldkő) képezte hegyek rendesen mint egymáshoz 
sorakozott kúpok, hegyes ormokkal vagy éles nyergeket tüntetnek elő ú. m. 
a Gyalu vunet, Offinis, Arabra, Gyalu prunilor, Plesa máre.

Más kőzetekkel való érintkezésük alkalmával, úgy a kvarczfcrach.it, 
mint az amfibol-andezit a két kőzet határán és gyakran még ettől távo
labbra is a , határoló kőzet különféle nagyságú töredékét veszi fel és így 
valóságos brecsiává alakul át, ú. m. a Zizagur, Kolczu, Csoránuluj és más 
hegyeken.

Az amfibol-andezit vagy zöldkő alapanyaga távol az érez fekvő
helyektől szürke ú. m. a Gyalu affinisen és a Yalea ambruban, vagy sötét
zöld barnásba átmenő színt ölt a Gyalu vunet és Affinis hegyeken, barnás
fekete a színe a Gyalu pruniloron és némelykor piszkos fehér, mint a Gyalu 
ambru és apró fekete vagy' zöldes szarufénybe kristályok, tömör íöldpátból 
és tömör szarufényiéből áll, mely elegyrészek egyenletes keveredése homo
gén kőzetanyagot szolgáltat.

Ezen többé-kevésbbé tömör itt-ott majdnem kagylós és üveges alap
anyagban (Gyalu prunilor, Yalea capri) fehér földpátkristályok, továbbá 
szarufényle csillám és ritkán (Valea szocsailor) kvarezszemek beágyazvák.

A földpátkristályok részben kiválnak élesen az őket beburkoló 
alapanyagból, részben vele össze vannak nőve és nevezetesen tömör 
homogén alapanyagban felvelszik annak színét is ; sok helyen a földpát 
üveges.

A sötétzöld, fekete és ritkán világos szarufényle kristályok apró 
(4 milliméternyi) tűket képeznek, u. m. a Gyalu prunilor-on és a Yalea 
ambru-ban.

Csillám ritkábban van beszórva, mint a szarufényle és gyakran 
teljesen hiányzik az alapanyagban és barna vagy fekete kerekded lemezek
ben és hatszögű négy milliméteres táblákban (biotit) jelentkezik. Kénko- 
vand a zöldkőben többnyire finoman van behintve, nagyobb mennyiségben 
azonban csakis az érezfekvőhelyek közelében; mágnesvas csakis az épebb 
jzöldkőtrachitokban észleltetik.

Az érezfekvőhelyek közelében lényegesen megváltozik a zöldkő, elveszti 
ép állapotát és az érczek felé közeledve, mind inkább mállásnak indúl és 
finom kénkovand kristályokkal van átszőve. Az alapanyagra is kiterjed a 
mállás és az abban bezárt földpát, szarufényle és csillám finom kovand- 
szemcsékkel vannak bevonva s színük sokkal világosabb és az ép alap
anyagban gyakran alig észrevehető földpátkristályok fehér sárgásfehér, sőt 
vörösesfehér színük által kiemelkednek, friss állapotban majd valamennyi 
.zöldkő savakkal pezseg.

A telérek közelében némelykor földes fehér kovanddal lágy' kőzet 
keletkezik, a kőzet kaolinosodott és savakkal többé nem pezseg. A zöldkő
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magába zárja még egyéb kőzetek töredékeit, így csillámpala, gnajsz, kvarcz, 
mész és kovadarabokat, sőt még ércztöredéket is. :

A csillámpalával való érintkezésen, sőt még a vállaptól távolabbra is 
a zöldkő zömében eme kőzettöredék oly mennyiségben jelentkezik, hogy 
brecsiák keletkeznek, melyek az erek közelében ép úgy átváltoztak, mint 
a zöldkő és ezek különösen nagy mennyiségben mutatkoznak a Ferencz- 
és Mihály-bányákban, szálban állóan pedig a külszínen a Yalea ambruban 
és a Peri obursi-ban.

Pabtsch ezeket porfirszerű brecsiáknak nevezi, felemlíti, hogy köz
tük és az előbb említett brecsiák között szoros határ nem vonható, hogy 
továbbá egyes helyeken különböző kőképződést mutatnak és ennek alapján 
az ezen kőzetekben előforduló telérekről a következő adatokat szolgál-' 
tatja: A régi és az új ólomtömzsön a Józsefbányában szürke földes alap
anyagban, melyben mállott szabálytalanúl kiképzett földpátkristályok apró 
vaskovand, apró lemezes mészpát, csillámpala és zöldkőtrachit töredék elő- 
fordúl, rejlenek rövid ólomfényle-, telérszakadék és vaskovand-fészkek. Az 
apró lemezes mész vaskovanddal van átszőve és repedései ezzel bevonva; 
az elmúlott némelykor gránátokat tartalmazó csillámpala palás elválásain 
szintén vaskovanddal van impregnálva, nemkülönben az igen elmúlott 
zöldkőtrachit is.

Az úgy nevezett' kovandtömzs a Stefáni-bányában szürke, földes; 
kissé csillámos alapanyagból áll finoman behintett vaskovanddal, melyben 
apró vaskovand, ólomfényle, horganyfényle, súly- és mészpátfészkek és 
zsinórkák mutatkoznak és ezen ásványokat nyilt odorok falain szépen 
kristályozódva találni K ornya szerint a íátefaniatömzsben a piritdara- 
bok nem szögletesek, mint a Miklós és Laculuitömzsben, hanem kong- 
lomerátszerűek, gömbölyűk gombostű nagyságtól 0’5 kgm súlyú dara
bokig és ketté törve ezen piritdarabok kívülről befele három ásványt mar- 
kazit, néha arzenopirit, jegeczes pirít és fakóérczet tartalmaz, a központot 
pedig néha aranyszem képezi és ezen darabok képezik a tömzsnek dúsré
szeit, a gyengébb érczben hiányzik a fakóércz és az aranyszemecske. 
E tömzs glauch-breesiáiban szalagszerű kaolinos lágy kékszínű erecskék 
fordúltak elő, melyekből régebben aranyat mostak ki.

A  régi Mihálybányában szintén szürke alapanyagban vaskovanddal 
impregnált mész és esillámpalatöredék vékony 'fakóérczerekkel van át
szőve.

A Gyilkos és a Bajia rosia közötti kutatásokban porfir és szemcsés 
mész érülésén brecsia lett feltárva, hol szürke alapanyagban tömérdek apró 
szemcséslemezes, mész és esillámpalatöredék jelentkezett.

Ügy mint Magyarország erdélyrészi egyéb bányavidékein, Offenbányán 
is glauchnak nevezik. a telérek közelében elválasztott agyagos puha



kőzeteket. A esillámpala és a breccia váladéklapja közelében ez utóbbiban 
inind nagyobb darabját látjuk a csillámpalának.

A zöldkő és a mészkő vállapján e két kőzet vagy össze van nőve, 
vagy pedig szintén brecsiák rakodnak közbe, mint a csillámpalával való 
érülésen. Ezen glauch-brecsiók K obnya szerint a bánya több feltárásai
ban, nevezetesen az Istenáldás-tárnának Borbála határrészében, de külö
nösen a Miklós- és Stefánia-tömzsök körül, még pedig a mész és traehit- 
vállapján lépnek fel, a Ferencz határrészben csakis az utóbbi időben még 
pedig a Fekete-akna 65 mtr. szintjén —  a trachit és trachitbrecsia vállap
ján mintegy 1— 2 méter vastagságban.

A zöldkőtrachitnak érintkezését a csillámpalával Paktsch a Glück 
Auf és a Segengottes tárnákban észlelte; mindkét tárna csillámpalában 
lett telepítve és szerinte a zöldkőtracbitba való átmeneti zónában a két 
kőzet érintkező vonalán a kőzet csillámpalával palásán váltakozó porfirnak, 
meg porfiros kőzetfekveteket tartalmazó csillámpalának volna nevezhető.

Az érczfekvőhelyek teléreket és ereket képeznek s főképen a volt 
magánbányatársulati Francisci- és a Borbála-bányákban (a Stojnilor és 
az Ambruluj árkok között) a zöldkőtrachit tömeg keleti részén fordultak 
e lő ; vastagságuk ritkán haladta meg a pár centimétert és többnyire oly 
vékonyak, hogy csakis a bányász gyakorlott szeme veszi észre. Az említet
tem két bányában 32 ilyen ércztartalmú eret ismertek, melyek közül a 6, 
14, 15 és 19-ik gazdaságokkal kitűntek, többnyire párhuzamosan vonul
nak nyugatról-keletfelé és a kevés má sirányt követő s az előbbiekkel 
való keresztezésükön hoztak nagyobb áldást.

Minél szilárdabb a zöldkőtrachit, annál szabályosabbak az erek, ha 
málott, szétzúzódnak és az ércztartalom az egész kőzetre terjed s az ércz- 
előfordulás tömzsnek látszik az őt környező meddő zöldkőben. Ha az erek 
a fent említett brecsiaszerű trachit és csillámpalatöredéket elérik, felvesz
nek vagy szabad aranyat, mely másutt seholsem mutatkozik, vagy teljesen 
kiékűlnek.

Az erekben következő erezek fordáinak e lő : betüércz (szilvanit) ter
més arany, fakóércz, vaskovand, ritkábban ólomfényle, horganyfényle és 
rézkovand, még ritkábban termés ezüst és vörös ezüstércz.

Kiemelendő, hogy az érezvezetésnek főhelye korlátolt területre szo
rítkozik és az érez csakis az ércztartalmú meszek közelében koncentráló
dik és ezen területen kívül idáig figyelemre érdemes érczfekvőhelyek nin
csenek az egyébként terjedelmes trachittömegben.

A betüércz sajátságos háromszögű lemezcsoportosulásokban mutat
kozott és igen vékony, gyakran csak késélnyi vastagok, ha vastagabb volt 
az ér, kristályos nyalábok vagy lencsék fordultak elő, teljes kristályok azon
ban csak igen ritkán. A betüércz alapját rendesen a kvarcz képezi, ritkáb-
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bán a mészpát, ezen kvarczkéreg alatt az anyakőzet is ércztartalmú volt és 
egy czentiméternyi vastagságban leszedve mázsája 2—3 lat aranyos-ezüstöt 
adott, melynek márkája 128 dénár aranyat tart.

A termés arany 21— 22 kárát finomtartalmú, sötétsárga és több
nyire haj és drót vagy fogas alakokban többnyire tömör betűércz kíséreté
ben jelentkezett.

A  tellurerek csapáshossza 30— 160 méter között váltakozott, egyedül 
a régi érnek csapáshossza volt 200 meter a Barbara-bányában; mélységbe 
való kitartásuk iránt keveset tudunk és igen valószinű, hogy némely ér a 
felső szintektől lefelé a legvékonyabb meddő lapig kiékelődve elenyészik, 
viszont az alsó szintek erei felfelé hasonlóképen viselkednek; a zöld- 
kőtrachitbrecsiában is ily módon jönnek elő a telérek.

A tellurerek tölteléke kvarcz, mészpát, barnapát, mangánpát, szarukő, 
kén és egyéb kovand, barna és sárga horganylenyle, mangánfényle, fakó- 
ércz, ólomfényle, termésezüst és vörös ezüstércz, végre tellur és termés
arany.

Együtt sohasem fordulnak elő ezen ásványok a telértöltésben: hol 
ólomfényle és horganyfényiével mutatkozik, ritka a tellur és még ritkábban 
társulnak velők ezüstérczek; ezek rendesen külön telértölteléket képeznek 
és akkor a telérek vastagabbak, mint ott, hol a tellur mutatkozik. Ez utóbbi 
rendesen csak akkor jelentkezik, ha a telérek összeszorulnak és az érczes 
értöltményt kvarczos töltelék váltja fe l : mészpátos telértöltményben csak 
az Antoni-telérben volt tellur.

A tellurérczek a vékony erekben csak akkor fordulnak elő nagyobb 
mennyiségben, ha azokat apró kovandzsinórok keresztezik.

A nemesfémnek csökkenése magasabb vagy mélyebb szintekben a tel- 
lurérczeknél nem észleltetett.

Az offenbányai szabadárany 21— 22 karátos márkánként. Az arany és 
ezüsttartalom nem szorítkozik kizárólag az értöltésre, hanem a mellékkő
zetre is terjed és a kőzethasadásokban s a kőzet tömegében nem csak ara
nyos kovandokat, de tellurrészecskéket is találni.

Offenbányán a szabad arany állítólag nem jelentkezik a betüérczczel, 
hanem mindig a lemeztellur (Bláttertellur) társaságában, mely Grim szerint 
hihetőleg az utóbbinak mállási terményét képezi.

A tellurérczet kisérő kvarcz e telérek legrégibb ásványa: régibb, mint 
a tellurérczek; a mészpát fiatalabb. A fiatalabb képződményekhez tartozik 
a kovand, az ólomfényle és a fakóércz. Gbim szerint mindazon erek
nek, melyek a zöldkőben tellurércztöltelék nélkül lépnek fel, fontosságuk 
nincs.

K ornya szerint a tellurerek a Miklóstömzstől északnak mintegy 250 
méter távolságra lépnek fel a Borbála-bányahatárrészben, még pedig 5 télé
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ren, egy érhálózaton (gangtrümmerwerk) és az úgynevezett mangántöm- 
zsön. A  telérek csapása északkelet-délnyugati 65° északnyugati dőlés mel
lett és az úgynevezett Alté- és Mihálytelér 42° északi dőléssel észak felé 
vonulnak. Az érhálózatnak hossza mintegy 60 méter. Atelerek és az érháló
zatnak kitöltése kizárólag a kvarcz és az ezeket keresztező erecskék vagy 
kalczitból állanak. Az elsők tartják a nemesfémet, a kalcziterek a piritet, 
ezen kivül még kékesfehér ealolinerek fordulnak elő, melyek az érczcsapás 
közelében szfaleritet tartalmaznak. Az 5 telér, a telérhálózat és a mangán- 
tömzs sok tellurérczet szolgáltattak a birtokosoknak. Az érczcsapás a Gyalu 
affinisuluj hegy keleti oldalán kezdődött és az u. n. Jézus-főbelnéig tar
tott, mely 15 méter a Glück Auf-tárna színe fölött létezik; itten a nélkül, 
hogy a kőzet megváltozott volna, az érczcsapás megszűnt a Mihálytelér kivé
telével, mely még nagyobb mélységre is lehatolni látszik. K ornya azt hiszi, 
hogy az Alte-telér is a mélység felé érezcsapását (Erzführung) ismét fel
fogná venni és szerinte a gazdagon fizetett Borbála-bányahatárrésznek 
további feltárása egy mélyebb ponttól, p. o. a János-aknából kiindulva, 
vagy újonnan telepítendő tárnával volna eszközlendő. A nyers tellur- 
érczeknek tonnánkénti átlagos tartalma a következő: az elsőosztályunak 
15— 20 kgr. Au és 37— 50 kgr. Ag ; másodosztályú IVa— 2 kgr. Au és 
3V2— 5 kgr. Ag és a harmadosztályúnak 0-5— 1 kgr. Au és 1— 2Vá kgr. Ag. 
A milyen szomorú az erek fémtartalmának csökkenése a mélységben, 
tekintve, hogy egy új aranytelér a brecciában dússágát a mélység felé is 
megtartja, K ornya véleménye szerint a trachitbrecsiának áttörése után a. 
trachittömeg nyugati részében a telérek dússágukat ismét íelveendik.

A Barbarabánya ezüstérczei a zöldkőtrachitban előforduló tellurerek- 
től csak annyiban különböznek, hogy bennök hiányoznak a tellurérczek - 
ólomfényiét, horgonyfénylét, mangán fényiét, fakóérczet, kovandot, man- 
gánpát, barnapát és kvarcz kíséretében épen úgy tartalmaztak, mint amazok, 
csakhogy némelykor vastagabbak voltak és azért ritkán mívelésre méltók.

Az aranytartalmú kovanderek azonban már a tellurteriileten kívül 
mutatkoznak a zöldkőben és azt kelet és nyugat felé határolják. Töltésük 
részben kvarcz, részben barna szarúkő és kovand, pár milliméter — 4— 7 
ctm vastagságban.

Ilyen természetűek az erek a tellurterület keleti oldalán az Ambru- 
hegyen és a Danieli-éren a Periu lakuluj-ban.

Még kevesebb értékűek a zöldkőben az ólmos erek, csekély kvarcz, 
mészpát, sulypát kovand értölteményben.

Fakóércz nagyobb mennyiségben a Jacobi-éren fordult elő, 30 lat 
gyenge aranyos-ezüstöt tartalmazván; veres ezüstérczet hajdanta kiválóan 
a Franeisci- és a vele egyesített Szent-Háromság bányában találtak és ez 
utóbbiban mint nagy ritkaság kristályos kvarczban termésezüstöt is.
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Az Unverhofft-Glück-tárnában az erek tölteléke szarúkő volt vas- 
kovanddal finoman behintve, két dénár aranyos-ezüst tartalommal má
zsájában.

A Harmoniassza, Satsi, Kapri, Lakuluj és az Ambrnluj-völgyekben 
ügy látszik meddő a zöldkő, vagyis a trachitterület nyugoti és déli részé
ben ; de az érczterületen magában is az érczvezetés csakis a begyek alsó 
és belső részeire terjed, miután a hegycsúcsokon és a begylejtőkön ép és 
meddő a zöldtrachit.

Kovandfészkek és tömzsök is fordulnak elő a zöldkőtrachitban. A  med
dig az ércztartalmú telérek és erek terjednek, a zöldkőtrachit és brecsiái is 
szenvednek elváltozást és kovanddal vannak átszőve, mely ha nagyobb 
mennyiségben jelentkezik, kisebb-nagyobb fészkek és tömzsszerű szabály
talan tömegekké egyesülve, minden határolás nélkül az anyakőzettel, mely
ben a kovand lassan elenyészik. A  zöldkő brecsiában a Ferencz-bányában 
meg a Glück Auf-tárnában voltak ilyen kovandfészkek és tömzsök, mely
nek egyike 14 méter vastag volt és a táró színe fölé 30 méterig tartott. 
A  kovandtömzs 1 egész 2 kvintel aranyos-ezüstöt tartott mázsánként és 
229 dénár finom aranyat egy márkában.

A  meddő amfiboltrachit alapanyaga többnyire világosszürke vagy 
vöröses és barnásszürke, tömött és némelykor kagylós törésű, mint a 
Kolczu, Bulzuluj, Coranuluj, Mazeratu, vagy szemes szerkezetű, mint a 
Cseteczebegyen. Találni benne némelykor apró likacsokat vagy sejteket, 
melyek oldalai sárgás vagy vörösbarnás anyaggal bevonvák.

A  földpát üvegesfehér kristályai az alapanyaggal vagy össze van
nak nőve, vagy egészen elkülönítve fekszenek benne.

Különböző nagyságúak és igen szépek a Pavelója, Poitris, de különö
sen a Piatra szuligata-begyen, hol P/a ctm. nagyok is.

A némelykor víztiszta kristályok környöskörűl tömör, sárgásfehér 
földpátkéreggel vannak bevonva.

A  fekete, erősen fénylő szarúfényle helyenként el van mállva és 
okkeres anyaggal bevonva és az alapanyagban apró tű és oszlopocskák 
alakjában (Gyalu ambru és Csetecze) van beágyazva; biotit hatszögű 
táblákban ritkán vegyül hozzá, így a Piatra tutti, Zizagur, Gyalu pru- 
niloron.

A kvarcz színtelen a Pavelója, Piatra tutti és Poitris-hegyeken, tej
fehér a Kolczu-csoranuluj, vagy vöröses a Mazaratu-hegyen, többnyire sze
mekben fordul elő, a Kolczu-csoranuluj-hegyen azonban hatszögű bipira- 
misokban; mágnesvasat apró szemekben több helyen figyelhetünk meg a 
trachitban és mint zárványt: gnajsz és csillámpalát.

A meddő érezment trachitok (amfibol-andezit), mint már kiemeltük, 
idomtalan tömegeket képeznek és helyenként az oszlopos elválásnak nyo
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mait is mutatják. Meredek, pados elválásokat is látunk a Paveloja, Poitris, 
Pojenicza és a Piatra tutti hegyeken.

D i l u v i u m  és a l l l i v i l t n i .  Mint az egész Aranyos-folyó mentében, 
úgy az Offenbánya körül mutatkozó mélyedésekben is némely helyeken 
diluviális képződmények rakodtak le, melyek itt-ott a völgy színe fölé több 
méternyire emelkednek.

Aranytartalmuk végett régibb időkben az aranytermeléshez szolgál
tatták az anyagot és az offenbányai völgykatlanban is találni az egykori 
aranymosásnak nyomait. Bányászati tekintetben ma már jelentőségök 
nincs többé, de érdekesek geológiai tekintetből, a mennyiben sok szürke 
vakke görgeteget tartalmaznak, mely az Aranyos eredeténél szálban állóan 
fordul elő.

Az offenbányai nemesfémbányászat rövid ismertetése.

I. A kir. József-bányában, ezen legkeletibb fekvésű területen, ólom, 
kovand és (Brauné) barnástömzsök képezték a fejtés tárgyát a Gyalu Am- 
brulujban. A mész és csillámpala közötti váladéklapot az Istenáldás- és a 
Glück Auf-tárnák talpán úgy kelet, mint dél felé követve, ezen művele
tekben is találtak lefejtésre érdemes nagyobb ólom-, kovand- és barnás- 
tömzsöket és az itten tapasztaltak szerint a mészkő, úgy látszik, csakis a 
csillámpalával való érintkezésén mutatkozott fémtartalmúnak.

II. A Miklós (Nicolai) magánbánya (hajdan Emericzi) a Vunet és a 
Bajia rosia hegyeken van telepítve és dél felé a tellurtelérterület határát 
képezi.

Ezen bánya szintén kovandtömzsöket mívelt a mészkőben.
III. István-bánya. Ez a legnyugatibb fekvésű bánya a Gyilkos és a 

Bajia rosia lejtőiben van telepítve, szintén a kovand lefejtésével foglalko
zott a mészben és részben az azzal érintkező brecsiába betelepedett fész
keken és tömzsökön.

Fe.renc.z- és Borbála-magánbányálc.
Ezen két egymás mellett fekvő bánya a tellurterületen belül fekszik 

és itt is volt bányamívelés az első századokban. Mindkét bánya a X Y III. 
század hatvanas éveiben vétetett újból mívelés alá.

Kincstári Szt Háromság-, Mihály- és Unverhofft Glück-bányák.
A tellurterülettől nyugatra vannak telepítve, de mívelésök nem volt 

jövedelmező; jelenleg parlagon hevernek.
A fent elősorolt egész offenbányai bányaterület jelenleg birtokát képezi 

egy berlini banknak (Creditgesellschaft íür Industrie und Grundbesitz), 
mely egy 65 méter mély aknával (Fekete-akna) az egész bányaterület mély



ségének feltárásán fáradozik. A Glück Auf-tárna színe alatt a bánya 
kitűnő karban van és a szállítás is villamos erővel történik a Fekete
aknában.

A legmodernebb berendezésű érczelőkészítő zúzóműben, Offenbánya 
faluban dolgoztatnak fel a vájHiányok és remélhetőleg sikerülni fog a 
Glück Auf-tárna színe alatt az érczfekvőhelyeket mívelésre érdemes fém
tartalommal felkutatni és ezzel ezen ősrégi bányászat fentartását is biz
tosítani.

Bányagazdasági viszonyok.

Offenbánya az utolsó bányászat az Aranyos és Ompoly közötti arany
bányacsoportban, mely befoglalja a Ompoly völgygyei, kezdve a botesi, vul- 
voji, bucsumvölgyi és a verespataki bányaterületeket. Zárul legyen szabad a 
helyszínén végzett tanulmányok alapján az erdélyrészi bányászat ezen 
tekintélyes részének bányagazdasági viszonyaival is röviden foglalkoznom.

A verespataki és a bucsumvölgyi aranybányászat már évek során 
hanyatlik és nem tud zöld ágra vergődni, a mennyiben a bányászat, külö
nösen Verespatakon, már elérte a Szt-Kereszt-altárna színét, sőt már azon 
túl is mivel.

Eltekintve a jelenlegi átalános gazdasági pangástól, mely a bánya- 
mívelésre is kártékony visszahatással van, a bányászkodás a mélység felé 
haladással mind drágul és felemészti a bányákból nyert arany értékének 
nagyobb részét, sőt számos esetekben nem téríti meg a reá fordított költsé
geket sem.

Az itteni bányászat hanyatlásának oka azonban még abhan is leli 
magyarázatát, hogy — az egy kincstárt kivéve —  a magánbányák míve- 
lése még mindig az ősök módja szerint történik és az érez feldolgozás terén 
sem látszik nyoma a modern bányatechnika vívmányainak.

Megkísérelte ugyan már több külföldi vállalkozó ezen bányavidékre 
új életet hozni, de idáig egy sem boldogult, a minek —  eltekintve az itteni 
bányamunkások teljes fegyelmetlenségétől és a kiirthatatlan aranylopási 
mizériától —- oka az, hogy igen gyakori vízhiány miatt rendes és szakadat
lan érczelőkészítési üzem majdnem a lehetetlenségek közé tartozik, a tűzi
fának nagy drágasága pedig nem engedi az üzemnek gőzerőre való beren
dezését.

Hogy e bányászat tönkre ne menjen, a mélységnek megnyitása legkö
zelebb szőnyegre kell hogy kerüljön és létezik erre nézve már tervezet is, 
mely szerint Gura rositól, az állami zúzóteleptől kiindulva, 120 méter a 
Szent-Kereszt altárna alatt és annak irányában, egy új altárna volna tele
pítendő.

Tekintve azonban a fent elősorolt örökös vízhiányt Verespatakon és
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ama körülményt, hogy az új altárna, a mennyiben a régi altárna irányát 
követi, ugyanazon kőzetekben fogna mozogni, tehát új feltárásokról mene
tében alig lehet szó, czélszerűbbnek ajánlkoznék az ú j altárnának telepí
tése az Aranyosvölgy jobb partján, esetleg Lupisa* mellett és pedig oly 
téren, mely kiterjedt érczelőkészűési műhelyek felállítására alkalmas volna7

* L. e munka Történelmi adatok czímű fejezetét.

A n i. k ir. földtani intézet évi elentéxe. 1900.
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melyeket azután az egész éven át folyton elegendő vízmennyiséget szolgál
tató Aranyos-folyó ellátná hajtóerővel (villamos gépekkel) és a kellő vízzel 
a zúzákra.

Ezen altárna, az igaz, mintegy nyolcz kilométer hosszú lenne, két 
kilométerrel hosszabb, mint a tervezett Gura-rosi-i altárna, mely 6  kilo
méter volna a Katronicza-ércztömzs alá, mely alá az aranyosvölgyi altárnát 
is hajtatni ajánlanám, de 80 méterrel mélyebben fekszik, m int a tervezett, 
azaz mintegy 200 méterrel a Szent-Kereszt altárna színe alatt és meg
nyitna egy egészen ismeretlen szűz területet, melyen m ár több Ízben régebben 
és újabb időben turkáltak ugyan,* de eddig kimerítően nem kutattak; ez 
altárna tehát egyúttal kutatótárna is lenne, és Verespataktól egy szárnyvá
gattal a bucsumvölgyi Concordia bányaterület, az arámai és vulkoji régi 
bányák mélységeinek megnyitása és hozzáfórhetése is volna eszközölhető.

Az ide csatolt vázlat bemutatja a két altárna szituáczióját és a szel
vényből kivehetők a magassági viszonyok is.

Ezen altárna kiépítésével megnyílnék mintegy 200 méter magas még 
érintetlen érczköz, a mennyiben a Katronicza-tömzsön a Szent-Kereszt 
altárna színe alá ugyan már 60 méterig behatoltak, de feltárás itt nem volt, 
miután a vízzel való küzdelem azt lehetetlenné tette.

Tekintve az aranyosvölgyi új altárna fölötti bányaterület nagy felüle
tét, ezen altárna biztosítaná a verespataki bányavidék gazdasági jövőjét 
több generáczióra kihatólag és állandó kereseti forrást az e vidék nagyobb
részt bányászattal foglalkozó lakosságának is.

Már többször akadt vállalkozó, ki a verespataki magánbányák egye
sítése által a zúzóércz nagyban feldolgozását tűzte ki feladatává, de nem 
birt egyességre jutni a bányabirtokosokkal, kikben, mihelyt bányáik eladá
sáról van szó, felébred a kapzsiság és a leghitványabb bányáért mesés ára
kat követelnek; ily módon tehát alig fogna czélt érni a leghatalmasabb 
bányavállalkozó sem.

Nézetünk szerint ezen fontos kérdés megoldását pénzerős magán- 
bányatársulatra kellene hízni, melyben az állam is részt venne.

E társulat hajtaná az altárnát és neki mint altárnásak (Erbstöllner) 
a Szent-Kereszt altárna színétől, mint lebegő vonaltól lefelé, a feltárandó 
területnek kiaknázása a kincstárral egyetemben a törvényhozás útján biz
tosítandó volna,

* A  Standien és Becker bécsi czég Muska vidékén (az Aranyosvölgyben) 
több kutató tárnát nyitott a múlt század 90-es éveiben (1893-ban), melyekben 
telárnyomokat találtak, és magam is láttam dacitdarabokat ezen kutatásokból, 
bizonyítván a mellett, bogy aranyteléreket rejtő daeit a homokkő és konglomerát 
takaró alatt az Aranyos völgyébe is áthúzódik.
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Egyúttal felállítana a társulat alkalmas helyen, az Aranyos partján, 
nagyobbszabású érczfeldolgozó-műhelyt és a verespataki magánosoktól 
megvett zúzóércz feldolgozását is felvenné programmjába; az egyes bánya
birtokosokat t. i. szerződésileg lekötné, hogy a bányáikban termelt zúzó- 
érczet bizonyos közösen megállapítandó fémtartalmi kulcs szerint a társu
latnak Verespatakon átadják, mely azt kötélpályán az aranyosvölgyi társu
lati zúzókhoz szállítaná.

Miután az Aranyos egész éven át szolgáltat elegendő vizet, a veres
pataki bányászatnak időközönkénti szünetelése vagy restringálása elimi- 
nálva volna és ez által a bányák szakadatlan üzemben tartásának lehetővé 
tétele következtében azoknak rendszeres mívelése terén is beállana nem
sokára az üdvös javulás.

Irodalom. Berg- u. Hüttenmánnisches Jahrbuch dér k. k. Bergacade- 
mien zu Leoben, Pribzam u. Schemnitz XVI-dik kötetében. Die Erznieder- 
lage u. d é r  Bergbau zu Offenbánya in Siebenbürgen von J o h . G r im m , 1867-iki 
évfolyam.

Geologie Siebenbürgens von F r a n z  B it t é r  v . H a u e r  u . Dr. G u id o  

S t a c h e .

P. P a r t s c h , Beisenotitzen aus Siebenbürgen vöm Jahre 1826, kéz
irat a nagyszebeni báró Bruckenthal-féle könyvtárban.

Offenbánya földtani és bányászati viszonyai, irta K ornya György, 
magántársulati bányamüvezető, 1896., szintén kézirat.

*

Legyen szabad végre köszönetét mondanom mindazon tisztelt szak
társaknak és uraknak, kik feladatom keresztülvitelében támogatni szívesek 
voltak.

Ezek: Böder O t t ó  b á n y a ig a z g a tó ,  K o r n y a  G y ö r g y  b á n y a fe lü g y e lő ,  

P á s k ó  A n t a l  r ó m . k a th . p lé b á n o s , E r ő s  A n t a l  á l la m i  ta n ító  és  N i k k e l  

J á n o s  m . k ir . fő m é rn ö k ,  a b ru d b á n y a i b á n y a -  és  f é m b e v á ltó h iv a ta l i  fő n ö k .
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