
B )  Bányageölogiai fölvételek.

7, A dobsinai bányaterület földtani és telérviszonyai.

(Jelentés az 1901. év i bányageologia i fö lvételről.)

G é SELL SÁNDOR-tÓl.

Irodalom :

Dobschau, eine monografisehe Skizze mit einem Anhang: Die Dobschauer 
Eishöhle von Josef Mikulik.

Kaspar Piltzius ehemahligen Pfarrers zu Tobscliau, hierzn Erzáhlung dér 
Verheerung und Plünderung dér Bergstadt Dobschau, welche im Jahre 1584 deu 
14. Október dureh die filleker Türken geschehen ist.

A bánya- és vasipar története, irta Mikulik József, ügyvéd.
A Sztraezenai völgy és a Dobsinai jégbarlang, irta Dr. Pkllech E. János, 

Gömör-Kishontmegye fő- és Dobsina város főorvosa.
Dobsina föld- és ásványtani tekintetben, szerkeszté dr. Kiss Antal a magyar 

természetbarát számára előkészítve, 1858, (kézirat).
Gebirgs- und Gangverháltnisse des Dobschauer Terrains^verfasst von Sám u el  

Húsz, Bergingenieur in Oravicza, 1858 (kézirat).
A gömörmegyei bányaipar viszonyai, a magyar orvosok és természetvizs

gálók egri X lll-ik  nagygyűlése által 200 forinttal díjazott pályamű. Irta Kaufmann 
Camillo, Pest 1869.

Geognostische Schilderung dér Lagerstátten-Verháltnisse von Dobschau in 
Ungarn von F r ie d r ic h  W. Y o it , Freiburg in Sachsen, siehe Jahrbucli dér k. k. 
geologisehen Reichsanstalt, 50. Bánd, Jahrgang 1900, p. 695.

Történelmi adatok.
Timon és Sevebius történetírók nyilatkozata szerint már a római 

imperátorok alatt, kevéssel Krisztus születése után léteztek Dobsinán ger
mán eredetű egyes quádtelepítvények, melyek bányászattal foglalkoztak, 
mint az IY . Béla 1243-ból való okmányból kitűnik és mely időben e 
vidék már a Dobsina elnevezést viselte.

Erre nézve több magyarázat létezik: Állítják t. i., bogy a most is 
Dobs nevű patak elnevezését egy hajdanta itt lakott szláv néptörzstől
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nyerte volna és a patak körüli ügetek (Au, Auen) hozzácsatolásával kelet
kezett a Dobs-au, röviden Dobschau elnevezése e telepítvénynek, melyből 
az idők során a mostani Dobsina lett.

PiXiZ Gáspáb, 1584-ben evang. lelkész Dobsinán, szintén e nézetnek 
hódol oda nyilatkozván, hogy Dobsina már 1243-ban külön helységet 
képezett és e mellett a fent említett IV. Béla korabeli okmány is bizo
nyítana.

Dobsina elődjei valószínűen már a hetedik század előtt itten voltak 
és az Árpádok korában Dobsina már bányatelepítvénj  lehetett német 
lakossággal (mint a quádok utódai).

Dobsinát 1326, mint önálló községet Bebek M iklós alapította, mely 
nem sokára tekintélyre szert tevén: egyik Zsigmond pecsétjével ellátott 
okmányban 1417-ben már városnak (opidium) neveztetik. A városi levél
tárban elhelyezett több okmány bizonyítja, hogy a XIY-dik század végén 
és a XV-dik században Dobsinán már virágzó bányaipar létezett.*

Boso lovag a Murányi várból 1540-ben Dobsina városát kifosztotta.
E vidéken nemcsak vasat termeltek, hanem kitűnő aczélt is és a 

Dobsinán készített fegyverekkel hadakoztak M átyás király győzelmes hadai.
Nehéz idők jártak Dobsinán, mikor 1553-ban a füleki várra is ki

tűzték a félholdat s martalóczok sanyargatták Gömör- és Kis-Hontmegyót. 
elhurczolván a távol rengetegekben dolgozó bánya- és kohómunkásokat a 
rabszolgaságba.

Krasznahorka-Várallyánál megverték a törökök a császári hadakat 
1556-ban és üldözték egész Dobsináig.**

* Bebek Miklós a város alapítója az egri káptalan előtt 1326-ban kötött 
osztályegyességben az itteni bányákban termelt fémek egyharmadát magának és 
örököseinek osztályos társaival szemben kikötötte és fentartotta ; továbbá a pelsőczi 
és esetneki Bebek család között a jászói convent előtt 1408-ban létrejött peregyes- 
ségben a Dobsina városától északkeletre emelkedő hegyen levő vaskőbáuyákról tör
ténik említés, mi tanúbizonyságot tesz arról, hogy Dobsinán ez időben már lendü- 
etes bányászkodás létezett. — 1466-ban kelt leveléből megtudjuk, hogy pelsőczi 

Bebek György a Csetneki Ilona tulajdonát képező, Dobsinán a Göllnicz folyó mel
lett fekvő Jirgsteller-féle hámort erőszakosan elfoglalta.

Midőn Miklai Mihály kúriai biró és Temesvári L őrincz mester a budai káp • 
tálán küldötte a két BEBEK-család közt per tárgyát képező itteni czembergi réz
bányákat 1476-ban Mátyás király parancsára bejárták, egyhangúlag jelentik, hogy 
a várostól északra fekvő hegység csúcsán és oldalain tömérdek (eopiose) vaskőbá
nyát találtak.

A gömöri (murányi) ág. evang. esperesség (fraternitas) jegyzőkönyveiben 
pedig olvassuk, hogy A ndrews D énárt hámorának 1560-ban három tűzhelye =  k e- 
menczéje volt.

** Pilcz Gáspár (1584-ben ev. lelkész Dobsinán) 1586-ban irt és Wittenber- 
gában megjelent művében, a törökök pusztításáról, a dobsinai aczél kitűnő voltáró 
és az itteni vasmüvek (fodinae. et officináé) sokaságáról emlékezik meg. •
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A vidék lakosságát azonban nem egyedül a törökök sanyargatták, 
de talán még nagyobb mérvben az osztrák dinasztia segítségre küldött 
katonái, mert ezek barát és ellenség között kivételt alig csinálva, rabol
tak és felgyújtottak mindent, a mi útjokba került. Elődeink ez elől csak 
úgy menekülhettek, ha az osztrák hadak vezérei oltalmát kikérték, a mi 
hihetőleg csak nagy áldozatok árán volt megvásárolható.

Oltalmába vette ily módon Dobsina városát 1605-ben Basta György, 
1644-ben Gráf János és 1680-ban Strasoldo gróf hadvezér.

Természetes következményképen a virágzó bányaipar hanyatlásnak 
indult és javulás csak 1686-ban állott be, a mikor a kassai királyi kamara 
a szorongatott városnak segítségére jött, mely időtől kezdve a bányaipar 
ismét feléled.

A XVI-dik században Dobsinának már volt bányamestere és min
den arra mutat, hogy az amúgy is a bányaváros elnevezést viselő hely
ség már az előző években is gyakorolta a bányabiráskodást; konstatálható, 
hogy a Maximilián-féle bányatörvény valamennyi szabadalmait és jogait, 
mely a bányavárosokat megillette, már a XVII-dik század elejétől kezdve 
élvezte és mindenből kitűnik, hogy a város a pallosjogot is gyakorolta.

A XVIII-dik század elején megvédendő és visszaszerzendő a nem
zetnek a hazát és szabadságát, Rákóczy fegyverhez nyúlt és e czélra a 
dobsinaiak is áldoztak annyival inkább, miután a környéken nevezetes 
birtokokkal rendelkeztek és az 1706— 1708. évi okmányokból kitűnik, 
mily nehéz áldozatokat kellett hoznia a városnak.

Valamennyi költségeinek több mint két harmadát igényelte a kuru- 
ezok, franczia és szász katonák, hajdúk stb. fentartása és öt hajdút saját 
költségén kellett a városnak felszerelnie és élelmeznie. Rákóczy virágzás
ban vette át a bányákat s a vasgyártást, és fegyvergyárakat rendezett 
be, melyek azonban bukása után ismét tönkre mentek.

Régi időkben a Sclrwarczenberg vaskőbánya, a XlX-dik században 
pedig a zembergi kobalt-nikelbánya gyarapították leghathatósabban Dob
sina város jövedelmeit. A krónikás szerint a göllnitz-folyómenti erdőket 
nagy tűzvész pusztította el 1751-ben.

Egy a bányászatban nagyon jártas szászországi ember, Schön János 
vetődött 1780-ban Dobsinára és, ez nyitott meg a városnak egy itten még 
ismeretlen volt jövedelmi forrást.

Kobalt- és nikelérczek t. i. még idáig mint értéktelen ásványok 
a gorczokra kerültek, míg Schön ki nem derítette, hogy sokkal értéke
sebbek, mint az akkoriban lendületesen mívelt rézérczek és a parlagon 
heverő Zemberg-bánya újból mívelésbe vétele neki köszönhető.'*'

* A szászországi születésű Schön Gottlieb János 1779-ben u. n. festékkobalt 
(Farbcobalt) után kutatott Nagy-Szlaboson és midőn ott nem ért czélt 1780-ban.
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A XlX-dik század elején, mint másutt úgy Dobsinán is főképen a, 
hadiadó nyomta Dobsina városát, mihez még hozzájárult az osztrák pénz
nek devalvácziója is.

Az 1830-as évi kolerajárvány is követelte áldozatait, megnehezítvén 
a helyzetet a tudatlan nép felbujtogatásával.

. A Schön János-tói a XYIII-dik században kobalt-nikelérczek után 
megindított kutatások a XlX-dik század második felében nagyszerű len
dületet vettek, de a század vége felé az új-caledoniai kifogyhatatlan kobalt- 
ércz-fekvőhelyek felfedezésével ismét hanyatlásnak indultak.

A rézbányákat is lassan beszüntették és most a XX-dik század elején 
a vaskőbányászat is küzd az általános gazdasági pangással.

Dobsina város területén a reánk maradt hiteles okiratok és emlé-

Dobsinára tette át működési terét, hol a Gugl- és Steinberg-dülőkben miveit vas- 
és rézbányákban kobaltra akadt, melyet a dobsinai tanács és bányabiróságtól 
nevezett Schön Gottlieb János részére 1780-ban kiállított bizonyítvány szerint is 
«nálunk eddigelé senki sem ismert és tiszta arzénnak tartott#.

Még ez évi augusztus 1-én felkérte a Paltzmann MártoníóI 1764 óta miveit 
kögeli vaskőbányákat kobalt ásására s ezekben ez évi szeptember 13-áig 52 mázsá- 
nyit termelt is, melyet azonban a bányával együtt Paltzmann Márton tőle még ez 
évben visszaperelt. Később ezen per megujittatván, Schön javára dőlt el, és 1782—  
1787-ig termelt 1480 mázsa kobaitérczért 26,868 frt kárpótlást nyert ugyan, de az 
ismét megújított perben vesztes maradt, roppant kárpótlási és perköltségek lefize
tésére elmarasztaltatván, és erre képtelen lóvén, az adósok börtönébe került s mint 
az az emberiségnek számos jóltevőjével már megtörtént, nyomorúságban, minden
kitől elhagyatva és elfeledve meg is halt.

E nagy per következtében csakhamar ismeretessé lett a régente megvetéssel 
eldobott kobalt-ércz, úgy, hogy az u. n. kögeli bányák, a Maria-stollen és steinbergi 
bányák 17S0-ban már igen szépen jövedelmeztek.

Ezen bányák mellett még a ezembergi és Mária-Terézia, meg a Hilfe Got- 
tes bányák voltak a legjövedelmezőbb kobalt-bányák. Jelenleg valamennyi parla
gon hever.

1780—1810-ig a kobalt és rózércz Sztraczenóra, illetve Szomolnokra szállítva 
a kincstár által beváltatott; 1810 után ez megszűnvén, a külföldi piacz pedig a 
kiviteli tilalom miatt zárva volt, e bányászat megszűnt.

Végre sikerült Dulovits András rozsnyói kincstári bányamesternek a kiviteli 
engedélyt kieszközölni M.alvieux pesti bankár közvetítésével, s Askim és Evans 
birminghami iparosokban állandó vevőt találni, minek folytán a dobsinai kobalt- 
érczbányászat újból felvirágzott és az érczek nagyrészt Anglia, Ohina és Kelet- 
India gyáraiban az európai kontinensen ismeretlen módon feldolgoztattak. 1834 körül 
a nikkelt is felhasználni kezdték, és a koczka-nikkelt előállítani sikerült; a czem- 
berg-máriatárnai bányatársulat a Knileczi György-hutában nagy áldozatok árán 
sikertelenül kísérletezett is, de eredménytelenül, és az élelmes angol — kivel a- 
németországi vegygyárak akkor sem tudtak versenyezni, mikor a nikkelpénz be
hozatalával a kobalt-nikkelérczeket nagy mennyiségben vették és felhasználták — 
ismét versenytárs nélkül maradt.
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kék szerint, következő nógjr vaskőtelep lett az. idők során feltárva, mívelve 
és részben kizsákmányolva.

1. A legrégibb ismert és legnagyobb ezek közül a várostól észak
keletre fekvő Spreng, Gugel, Langenberg,. Steinberg, Fabianscheuer, 
Steinseifen, Tesckengrund és Eberberg hegyrészektől megjelölt vasérez- 
terület és erről Miklai Mihály és Temesváei L őrinoz 1476-ban, sőt a 
.jászói convent előtt létesült egyesség még 1408-ból emlékezik meg és 
mely a Göllnicz partján legrégibb idők óta fennállott vasműveket látta 
el vaskővel. A XVII-dik század első felében kelt okiratban említett pát- 
bányák (Spatberge, ú. m .: Enders, Schos, Stunermatzbányák 1629-ben), 
valamint a sokat említett Hübelchen-bányák szintén e tájon léteztek.

A vaskövet szolgáltató Bingarten, Büdöskút, Roszing, Haséin, Alten- 
berg, Spreng, Gugl, Langenberg és más dűlők már a XVII-dik század 
elején dúsgazdag vaskőbányákkal voltak ellepve, sőt még 1725-ben is v a n  

R emenik ANDKÁs-nak több mint 46, Lux ANmtÁs-nak 14 st-b. bányarésze e 
tájon, mely már több millió tonna vaskövet adott.

A Steinberg, Scharfenberg, Fabriciusscheuer, Steinseifen és Teschen- 
grund, valamint a Langenberg és Wolfsberg alá is benyulik e telep, mely 
dűlőkben a XY1I. és XVIII-dik században szintén gazdag vaskőbányák 
léteztek.

2. Régi a Höhe-dülőben fekvő vaskőtelep is. Közvetlen közelében 
állott a XV. és XVI-dik században három kohó ; a XVII-dik század vége 
felé pedig és a XVIII-dik század első felében a Remenik családnak négy 
bányamezeje volt e tájon, 1701-ben Stabk G y ö r g y  is dolgoztatott az itteni 
nagy feltárásban (grosse Kümz).

3. A Gründliben és p. a Birkeln és Hopfgarten, valamint a Rück 
és Stempelscheuer felé réges-régen gazdag vaskőtelepet tártak fel, melyet 
a XVII. és XVIII-dik században annyira kizsákmányolták, hogy aXIX-dik 
század elején már alig akadunk vaskőbányára e tájon.

4. A Grífitchen dűlőben létezett vaskőtelepet 1718 körül kezdték mí
velni és akadt még a Schwarzenberg mögött, a Csuntáván és a Neuvegen.

A vasérczek termelése nagyrészt a télen át szünetelő befagyott 
kohók és hámorok munkásai által eszközöltetett, de a feltárások rendben 
tartását, különösen pedig a termelési helyek felkutatását és megnyitását 
állandó bányamunkások végezték. Sok bánya olyanok tulajdona volt, kik 
vasművet nem bírván, kizárólag a vaskő termelésével és eladásával fog
lalkoztak és ilyen bányászokkal még a. XlX-dik század első felében is 
találkozunk, mely időig egyrészt a még romlatlan szorgalmas és szerény 
lakosság, ha vagyonos volt is, a munkát nem restelte, másrészt pedig a 
bánya- és vasiparral foglalkozók — mint Bartholomeides is 1799-ben 
kiemeli —  az előkelő osztályt képezték.

m
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Mintán Dobsina városa, mintegy 1760-ban Cobürg Gotha herczege, 
K oháby herczeg jogán, 18B0-ban és gróf Andeássy Gyöbgt 1840 óta a még 
íenmaradt kevés vaskőbányát megszerezték és a bingarteni vaskőtelepen 
majdnem kizárólag osztozkodtak, immár a nevezetteken kívül kevés 
embernek van Dobsinán vaskőbányája.

Rézbányákra igen régen akadunk Dobsinán. Már 1466-ban sanyar
gatja és űzi el pelsőczi Bebek Gyöegy a bányászokat, kik Csetneki Ilona 
itteni rézbányáiban dolgoztak, 1485-ben pedig elfoglalja a zembergi réz
bányákat, melyeket A ndeesmal iglói és Czemmebman Miklós dobsinai lakos 
csetneki Bebek János engedelmóvel mível és mi által az erőszakos Bebek 
Gyöegy mintegy 500 arany forintnyi kárt okozott.

Temesvábi L őbinoz mester a budai káptalan és Miklai Mihály a 
kir. curia küldötte még ez évben megjelentek a helyszínen és találtak több 
czembergi és még több részint elhagyott, részint üzemben levő rézbányát, 
melyek mind Dobsina várostól északra, illetve észak-nyugatra feküdtek.

Már ezen hiteles adat egymagában, de különösen a kár 500 forintra 
való becslése, mely ellen a per során kifogás sem tétetett, elég annak 
igazolása, hogy a XIY. és XV. században itt virágzó rézbányák voltak, 
melyekben az itt található érez természetéből kifolyólag, ezüst is kisebb- 
nagyobb mennyiségben termeltetett.

Ezen bányászat a XVI., XVII. és XVIII-dik században nagyban űze
tett, de a XVIII-dik vége felé hanyatlásnak indult és a XlX-dik század 
folyamán majdnem teljesen megszűnt. Az egyes bányák a következők 
voltak: A schwatzenbergi és a gápeli bányák, a Silberzechen nagy terje^ 
delmű ezüsttartalmú rézbányák, a buclrwaldi rézbányák, a gelehm Grund,. 
Csuntava, Gedenitsch-rézbányák, a Niklhanesgrundban mívelt rézbányák, 
a Winzogon Dobsina város bírt egy ezüst- és rézbányát, a Floszon ré - 
gente több rézbánya létezett, a Titersgrundban is több bányára akadunk, 
a Stempelscheuer, Gründl, Stopfgarten, Helchen, Ebend, Birkeln és Kaelbl 
dűlőkben még a XVIII-dik században is termeltek sok rezet; a Langen- 
berg, Gugl és Eberberg hegygerincz mindkét oldalán a ma is tekintélyes 
vaskőtelepet gazdag ezüst- és réztelérek metszik keresztül.

Az alsó és felső Haséin táján már igen régen rézbányákra akadtak, 
melyek 1674-től 1759-ig majdnem szakadatlanul mivelósben voltak; a 
Gugl mindkét oldalán létezett vaskőbányák között is voltak régente híres 
rézbányák, melyek a XVII. és XVIII. században virágoztak.

A Bingarten, Masszörter, Spreng és Eberberg a legrégibb idők óta 
réz- és ezüstbányászat színhelye volt, ez idő szerint azonban már csak a 
két alsó helyen létezik nagy külfejtésszerű vaskő bányászat.

A Czemberg a XVH-dik századot előző időkben mint réz- és ezüst- 
bánya volt híres.
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A Hirschkohlung rézbánya is a legrégibb időkre vezethető vissza: 
a Krebsseufen völgyben igen régi bányákra akadunk, melyekben a
XVII- dik században is higany mellett sok rezet termeltek.

A neuwegi régen igen ismert tekintélyes teléreket a XVII-dik szá
zad óta a XlX-dik század elejéig a Szontagh család a dobsinai oldalról 
több akna és tárnával, az oláhpataki oldalról pedig a régi Miklova tárná
ból míveltette.

A Neuweg alatti 1763-ban feltárt Himmelskron bánya a legtekin
télyesebb e tájon ; óriási kiterjedésű és jövedelmező voltát igazolja az, hogy 
1768-ban Vao-ad résznek 4000 írt, 1773-ban pedig 3000 írt volt az ára.

A Peckenberg, Tránken és Birken környékén igen régen találnak 
már ezüst- és rézbányákat.

A higany- és czinoberbányászat, mint a hiteles bányakönyvekből 
kivehető, Dobsinán a XVII-dik századot megelőző időben, sőt még a
XVIII- dik század elején is terjedelmes volt, de 1775-ben majdnem telje
sen megszűnt.

A régente mívelt czinobertelérek a XVIII-dik században még élénk 
emlékezetben voltak.

Czinoberbányák léteztek a Krebsseufen és Czinopelkamm nevű 
hegyrészekben a XAdl-dik században és a XlX-dikben a Csuntaván is 
kutattak higany után, de gyakorlati eredmény nélkül.

1775-ben. a bécsi udvari kamara a higanyt fenntartott ásványnak 
nyilvánította és 1776-ban elrendelte, hogy a termelt higany különbeni 
elkobzás terhe alatt Szomolnokra szállítandó, hol az 1778-ban fonton
ként 36 dénárral megállapított árban fog beváltatni és hogy higanybá
nyászatra ezentúl senkinek adományozás nem adható, mely intézkedés 
természetszerűleg maga után vonta e bányászat hanyatlását,

A czinober, mely csak kis mennyiségben fordul elő és mint festék 
a higanynál drágábban kél el, ezen rendszabály alól kivétetett és ter
melése és adás-vevése csak oly megszorítással volt szabad, hogy a téri
méit és eladandó mennyiséget a bányamesternek jegyzőkönyvbe vétel vé
gett eleve kellett bejelentenie.

A  dobsinai bányaterület földtani és telérviszonyai.

A Dobsinától nyugatra fekvő Tresnyiket és a Csuntava hegységeket, 
melyekben a Dobsina-patak ered, egy igen jellemzően kiképződött gránit 
és gnajsz alkotja. A hegység csúcsáról mintegy nyolcz kilométerre lenyú
lik a dobsinai völgybe és némely helyen meredek sziklákat képez.

Észak és kelet felé a nevezett hegységen véget ér a gnajsz és dél 
felé vonul a Kralova kóla hegységet és elágazásait is formálja részben.
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A dobsinai gnajsz e kőzetnek minden válfajait mutatja, a teljesen 
palás szállás gnajsztől kezdve a majdnem tömör gnajszig. Benne a csil
lám rendesen világos szürke, a földpát fehér, ritkábban vöröses és gyak
ran oly nagy szemekben fordul elő, hogy a szürke kvarcztól könnyen 
megkülönbözhető és a kőzetnek porfiros kinézést, kölcsönöz.*

A gnajszterület északi részén lassan elenyészik a földpát teljesen és 
a csillám is úgy annyira, hogy a kőzet teljesen átmódosul kvarczpalává.

Gyakran porózus és lyikacsos a gnajsz és tajtkőszerüvé válik a kő
zet. Az északi oldalon a gnajszterülethez hirtelen egy világos kékeszöld 
tömör mész csatlakozik és e két kőzetet csak kevés helyen választja 
•el csekély vastagságú sötétkék agyagpala, melyben tárnák hajtattak vas- 
kovandra.

E mészkő liaszkorbelinek tartatik és a gnajszhegységen egyes ma
gas meredek hegycsúcsokban feltornyokulván, a gyakran alig hat méter 
széles vadregényes Gölnitzvölgyet alkotja vagy 15 kilométer hosszban 
kelet felé, hol azt hirtelen hatalmas tömegben fellépő agyagpalaképződ- 
mény felváltja. —  E mészben kövületeket nem találni; de igen messzire 
■elágazó üregek és barlangok mutatkoznak benne, melyek meglehetős 
Tastagságú fehér és sárga babércztartalmú agyaggal, kavicscsal és dia- 
tomafölddel megtöltvék.

Egy helyen, a hol a Gölnitzvölgye egészen egy kilométer széles
ségig kitágul, egy durva konglomerát számos nagy rögeit látni, melyek 
hülönnemű mészgörgeteg, mészmárga és kvarczdarabokból állanak.

* Dr. Böckh Hugó bányatanácsos, bányászakadémiai tanár úr kőzetanyagomat 
górcsövi vizsgálat alá vévé az eredményt a következőkben foglalja össze: ((Erősen 
elváltozott kőzetekkel van dolgunk, melyeken úgy a dinamikai, mint postvulcanikus 
tényezők behatása- kimutatható. Az első a kataklázos szerkezetben, az utóbbi a 
a kloritosodásban hagyta hátra nyomait.

Egyes kőzetek annyira elváltoztak, hogy azokról nem lehet megmondani, 
miből eredtek. Ilyen kőzetek a 3. és 4., az 5. és 6. számú csiszolatok. Átalában 
kloritból, kalczitból, kvarczitból, földpátból álló allotrimorak szemcsés kőzetek, 
melyek egy része valószínűleg kornubianit, illetve leptinolith (Stornfels) erősen 
elváltozva, más része pedig deformált dioritszerű kőzet. Az 1-ső és 7. számú csi
szolat kataklázos biotitgránit.

Az első számú kőzetben kloritosodó biotit, kaolinosodní kezdő ortoklászt és 
kvarczot lehet kimutatni, E kőzet erősen kataklázos. A 7-ik számú kőzetnél az 
elbontás igen előre haladt, ennek megfelelően érczes részeket is igen bőven 
látunk benne.

A 2. és 8. számú kőzet erősen elváltozott grafitos kőzet, mely kétségtelenül 
üledékes eredetű volt. A 9. számú kőzet grafitpala szericzittel. Ezek alapján 
dr. Böckh nézete eme kőzetekről a következő: Dobsina város területén vannak 
préselt gránitok (1. és 7.), azután ezek kontaktjai. Előfordulnak továbbá dioritos 
kőzetek és ezek kontaktjai; mind ezek utólagosan erősen át lettek változva.

A csiszolatok az intézet csiszolatgyüjteményében vannak elhelyezve.

F Ö L V É T E L I -JELENTÉS.
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Egy kis mellékvölgyecskében, az úgynevezett Spitzenstein-nél e kon- 
glomerátok között váltakozva szénsudarakkal áthatolt mészmárgarétegek 
fordulnak elő, kövületekkel.

A gnájsznek előbb említettem keleti határán a földpát és a kvarcz 
lassan visszalépvén a gnájsznek csillámpalába és talkcsillámpalába való 
átmenetet észlelhetni, mely utóbbi kitűnő olvkőnek bizonyult és a múlt 
században 100— 150 kilométer távolságra is elszállíttatott a vasnagyol
vasztók béleléséhez,

Majd függélyes, majd szintes rétegekben ezen talkcsillámpala fölé 
egy igen finompalás sötét-szürke agyagpala települ, mely a múlt század
ban fedélpalaképen értékesíttetett.

Még tovább keletre az agyagpala-területre érünk, melyen a diorit 
(zöldkő) és a szerpentin keresztül törtek.

Az agyagpala minden színekben jelentkezik a sárgásszürke, vereses- 
zöldes, kékes, egészen a sötétkékszürkós színig; imitt-amott több vagy 
kevesebb ki őrit és talk hozzájárulásával hasonlít a klorit és talk- 
palához.

A diorit (zöldkő elnevezéssel Dobsinán) csakis a Dobsinától északra 
elterülő hegylánczon lép fel, nevezetesen a Langenberg, Gugl és Ebers- 
berg nevű hegyrészek déli lejtőin és mely nyugat-keleti irányban mint
egy 3 Va kilométer kiterjedésű, egy kilométer szélesség melett. A zöldkő- 
hez vagy diorithez csatlakoznak kristályos palák és végre agyagpala, mely 
több kilométerre követhető a Sajóvölgyben lefelé.

A dobsinai völgytől délre eső hegységeket főképen talkpalák alkotják 
és északi lejtőin leköti figyelmünket egy hatalmas, tömör, sötét-barna 
mészfelrakódás a Pfarrers-Büschel alatt, melynek nagy szögletes rögeit, 
egy veres, erősen vastartalmú agyag kötőanyagképen tart össze és némely, 
nem egészen kitöltött nyílt hézagok sajátszerű mészpátkristályokkal van
nak kibélelve.

Úgy az északi, mint a déli hegylánczolaton a talkcsillámpalára ha
talmas likacsos, odvas szürke dolomit-felrakodások fordulnak elő, me
lyeket Dobsinán rendesen mésztufa vagy Bummelsteinnek neveznek és jól 
megmívelhető építőkövet szolgáltatnak. Az egyes 25 métermázsás tuskók 
felülete lyikacsos, érdes belsejükben azonban tömörebbek és kisebb odúk 
is fordulnak elő.

A szerpentinnek kitörése Dobsina területen két helyen észlelhető, 
melynek egyike a város közvetlen közelében van, és már a völgyben 
mutatkozván, két kisebb észak-délre húzódó hegynyulványt alkot az 
úgynevezett Birkeln és Kálbel-en, melyek keresztben állanak a fő- 
völgygyei szemben és észak felé a diorithez csatlakoznak. A diorit vagy 
zöldkőhegység kisebb nyergekben délre vonuló mellékvölgyeket is képez.

G feSE L L  SÍNDOE ( 9 )
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A másik pont ugyancsak az északi hegylánczolaton Dobsinától 
nyugatra a liaszmészből tör ki, de csak mintegy 1000 □  terüle
ten, míg az előbb említettem circa 70,000 □  mj -nyi felületet borít.

Igen nevezetes a pátvaskőnek (FeCOj) mint hegyalkotó kőzetnek fel
lépése Dobsina város területén.

Több hegynyergen és pedig majd közvetlen az áttört dioriton, zöld
kőn vagy csekély vastagságú agyagpalán igen gazdag pátvaskő fordul elő, 
tömzsökben és fészkekben a legszabálytalanabb alakokban felrakodva, 
melynek vastagsága a 30 m] -1 is meghaladja.

Felületén a pátvaskő többnyire barnavaskővé átváltozott, majd cse
kély televónyréteg vagy homokkő fedi.

Fel- és lerakodások mészvaskőből is fordulnak elő; ez t. i. egy 
FeCOq, és barnavaskővel impregnált mészkő itten «quader» elnevezéssel, 
melyet csekély vastartalmánál fogva ki kell válogatni.

Dobsinán három nagy pátvaskőtömzs képezte és képezi most is a 
lefejtés tárgyát, melyek a Langenberg déli oldalán léteznek és egymással 
összeköttetésben nem állanak.

Ezek az altenbergi, a biengarten-massörteri és a Gugl-tömzs; a fedő 
alatt imitt-amott fakóérczet, a feküben kobalt-nikelérczeket találnak.

A pátvaskő tiszta, ritkán van benne kénkovand, ellenben gyakrab
ban találni szénsavas mangánt és titán nyomokat; a pátvaskőtömegekben 
kisebb-nagyobb mennyiségben ankerit is fordul elő.

A pátvaskő kibúvó részein átváltozik barnavaskővé; a vaskő lefej
tése külvájásszerüleg történik. A vastartalom 39— 44 % között ingadozik.

Az altenbergi tömzsnek hossza kelet-nyugati irányban mintegy 
640 «y, legnagyobb szélessége 250 ”]  ; 8— 24 mj  közötti vastagság mel
lett a múlt század 70-es éveiben mintegy 15 millió lett becsülve
a rendelkezésre álló vaskő mennyisége. (Kauffman Camillo akkori Dob
sina városi bányaigazgatótól).

A biengarten-massörteri tömzs vaskőtartalma 410 mj  kelet-nyugati 
hosszasággal, 250 ”]  szélesség mellett ugyanez időben 29 millió és a 
gugli kevésbé vastag telep 5 millió »^-val lett becsülve.

A múlt század második felében Alsó-Sajón agyag- és talkpalában 
fedeztek fel Eeinberg név alatt egy hatalmas pátvaskőelőfordulást 1— 2 mj  
vastag telórekben.

A diorithegység egynémely nyúlványain és különösen az u. n. Je
ruzsálem ésWurzel-en, meglehetős vastag kékes mészfelrakodások jelent
keznek encrinitesekkel, melyeken különösen a nyelek és a lapocskák meg- 
tartvák. E mészkőre sötétkék agyagpala települ apró csillámlemezekkel 
és ebben az encriniteseken kívül még különféle bivalvák kőmagjai for
dulnak elő.

A m . kir. földiám  intézet évi jelentése. 1901.
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A dioritnek vagy zöldkőnek, mint a kobalt-nikelérczek anyakőzeté
nek szerkezetét illetőleg, ez változó és összetételű az egyes helyeken 
ugyan, de minden válfajában feltalálni a szarufényiét és egy földpát- 
szerű kőzetet.

A diorithegység legtetején szarukősziklát találunk, mely némelykor 
kissé palás és lejebb igen szilárd szemcsés dioritre akadunk. Az egész 
diorit vagy zöldkőterületen e kőzet erősen el van változva. Igen por
hanyóé vasoxidhidráttól sárgára festve a szarufényién meg földpáton kívül 
még kevés kvarcz és aránylag sok csillám van benne, úgy hogy a zöld
kőnek eme válfajára a csillám diorit elnevezés is ráillenék.

Az ércztelérek közelében a kőzet arzén meg kénkovandokkal erősen 
impregnálva van, mind inkább palássá válik, kitünően tükröző csuszlapo- 
kat mutat fel és csupa dörzsölésnek alávetett volt darabokból összetéve 
látszik, miután csak nagy nehezen sikerül friss törést előidézni; minden 
irány szerint csak tükörlapokat kapunk, melyeken még egy lefestő burok 
létezik.

Ezen Dobsinán tüköreres (spiegelklüftig) elnevezést viselő kőzet a 
kobalt-nikelérczek jellemző kísérője és némelykor részben a telérkitöltést 
is képezi.

Csak kevés ponton és pedig az ércztelérek közelében a kőzethez 
diallage is járult (Húsz szerint) és átment gabbróba.

A Dobsina területén, úgy mint közvetlen környékén előforduló ércz
telérek fellépését és mineműségét illetőleg Húsz Samu a város egykori 
bányaigazgatója a következőket mondja:

Dobsinától keletre és nyugatra igen gazdag rézkovandtelérek lépnek 
fel az agyagpalahegységben, melyek a múlt század 20-as éveiben még élénk 
bányászkodás tárgyát képezték; de miután későbben a kobaltérczek ter
melése több haszonnal já r t : a rézbányák lassan felhagyattak. Kevés a még 
rendelkezésre álló és hiányos bányatérkép és miután előbb hajtott mély- 
mívelések nem léteznek, a rézbányászat újból felkarolása nagyobb nehéz
ségekkel fog járni.

Jelentékenyebb rézbányamívelés, melynek még jövője is lehet,* 
Redován van Szaszkala név alatt, Dobsinán Schwarczenberg, Hirschkohlung, 
Himmelskrone nevű helyeken. A schwarczenbergi és hirschkohlungeni 
rézbányák igen régiek, a mire az egyes pontokon még talált kalapács és 
ékkel való mívelés nyomai utalnak, meg a nagyszerű régi evések.

Ezen bányászat még a múlt század elején nagyon virágzott az utolsó 
30— 50 év alatti kísérletek azonban sokkal jelentéktelenebbek voltak hogy 
czélhoz vezethettek volna; szegényebb 2— 4 fontnyi rézérczeket most is

* Kauffmann Camilló az irodalom közt felsorolt műve szerint.
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lehetne nagyobb mennyiségben exploitalni (Kaufmann szerint), de a nagy 
kohóköltségek mellett e bányászat alig járna haszonnal. A himmelskroni 
bánya elöntött mélységében állítólag igen szép érez maradt volna vissza.

A rézkovand, kvarcz és mészpát telérkőzettel együtt a .kloritos 
agyagpalákban párhuzamosan van berakodva; ezen érezfekvőhelyek tehát 
telepeket képeznek. Csapásuk mint a többi dobsinai telepeké kelet-nyugati 
irányt követ 40 foknyi déli dülés mellett váltakozva egész 10 méterig 
felérő vastagsággal.

A dioritban ritkán találni réztelepeket és ha előfordulnak is vastag
ságuk és kiterjedésük úgy csapás, mint dülés szerint csekély.

Dobsinától nyugatra a triászmészre a Csuntaván a gnajsz határától 
mintegy egy kilométerre északfelé lerakodik egy tömzs súlypat, mállott 
keserüpát czinobertartalommal, mely a bányászkodás tárgyát képezte és 
mintegy 40 méter mélységig tartott. E bánya jelenleg parlagon hever.

A Dobsinától délre eső agyagpalahegységben pátvaskő és fakóérez- 
telepek fordulnak elő, szintén kelet-nyugati csapással déli dülés mellett. 
A pátvaskő két méter vastagságot is ér el és gyakran gazdag fakóérczeket 
tartalmaz.

A íakóércz — mely gyakran Va-—2% higanyt tartalmaz —  rendes 
kísérője pátvason kívül még mészpát és kvarcz.

Fakóérczmívelés, mely még valamennyire haszonnal járna, létezett 
Dobsinán az u. n. Tiefes Gründl, Schellfahrt-Susanna is a Czemberg- 
hányában. Az első két bánya talkos agyagpalában van és helyenként 
igen gazdag ezüstérczet tartott, miután az ezüsttartalom 52 latra is fel
szállott 26 font réztartalom mellett. A telérkőzet pátvaskő és kvarcz.

Ettől eltér a fakóérezfordulás a Czembergen dioritban, mely a kibúvó 
vasérczek alatt volt, és helyenként 6% nikelt, 24% rezet, és 7—-12 lat 
ezüstöt tartott; a mélység felé kevésbül a fakóércz és kobalt-nikel képezi 
az ércztartalmat. A fakóércz tehát az érczköz legfelső, közvetlen a pát
vaskő alatti régióban fordul elő, mint a gyakorlat bizonyítja; a telérkőzet 
leginkább pát, ankerit és kalczit. A fakóérczeknél gyakrabban vaskovand- 
telérek fordulnak elő, melyek azonban külön nem míveltetnek.

Ezek telérkőzete rendesen a kvarcz, ritkábban a mészpát. Antimonra 
is létezett bányászat, mely azonban jövedelmező nem volt.

Mint antimonfényle különféle helyen fordult elő, híven kisérve az 
ezüstöt a fakóérezben. Dobsinán és Rozsnyón meglehetős vastag antimon- 
íényle-telérek fordulnak elő 33-—70%-nyi fém tartalommal; Dobsina ha
tárán a Péter-Pál bányában míveltek nem messze a fakóérczbányáktól 
1 — 1‘22 méter vastag telért.

Rozsnyón a drazus-pataki völgyben levő antimontelérek délkelet
északnyugati csapás mellett dél-nyugatra dőlnek.

S*
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Ugyancsak talkcsillámpalában — Alsó-Szlána területen Dobsinától 
vagy 15 kilométerre déli-e — fakóércz, kvarcz, pátvaskő és mésztartalmú 
telepen czinober is fordul elő, gyakran terméshiganynyal. Teljesen kikép
ződött nagy kén és arzénkristályok gyakoriak ezen érczíekvőhelyen.

Alsó-Sajón is volt higany bányászat talkpalában, hol terméshigany 
és mint ezüstfoncor ezüsttel társulva is jelentkezett, főképen azonban 
mint czinober, réz és vaskovand kíséretében.

A kobalt és nikeltartalmú telérek csak is az öregszemii diorit vagy 
zöldkőben lépnek fel Dobsina területén és nem folytatódnak a zöldkövet 
határoló agyagpalában és szerpentinben, mely kőzetekben különféle válto
zásoknak vannak alávetve.

A kobalt-nikelérczek a városi altáró színe aljáig is húzódnak, bizo
nyítván azoknak mélységbe tartása mellett. (L. a szelvényt.)
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A kobalt-nikelérczeket már a XVIII. század első felében ismerték, 
és nem látták szívesen, a mennyiben a réz és ezüstnek a fakóérezekből 
való előállítását rendkívülien megnehezítették.

A kobalt-nikelteléreket rejtő dioritkőzetnek hossza mintegy 3— 5 
kilométer, 200— 1200 között változó szélesség mellett.

Mint már fent említettük a telérek a határkőzetekbe, agyagpalába 
vagy szerpentinbe átmenve elváltoznak, meddőkké válnak és teljesen 
összeszorulnak.

Az egyes telérrészek rendes csapást vagy dülést nem követnek, 
gyakran elágaznak, egyáltalán igen szabálytalanok; a telérkőzet ankerit, 
mészpát, siderit és egy feketésen csillámló már említve volt palakőzet, 
mely majd mindig kíséri a teléreket. Ezen teléranyagban a kobalt-nikel
érczek fészkekben, lencsékben és hosszúra nyúlt szalagok alakjában 2■5™f 
egy méter között váltakozó vastagságban és változó ércztartalommal 
fordultak elő.
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így Kaufmann szerint a czembergi bányákban voltak erezek 13’42°/o 
nikel és 8'58o/o koballtarta]ómmal, de olyanok is, melyek 17«/o nikelt és 
csak 5 %  kobaltot aduak.

Ezen bányánál az évi jövedelmi adó 1854— 1862, 810— 4518 frt 
volt, 1866— 1878-ig pedig ingadozott 5181— 18,403 frt között; ezen ada
tok egyúttal fogalmat adnak a kobalt-nikelbányászat akkori jelentő
ségéről.

A nyers kobalt-nikelércz ára a különböző fémtartalom szerint vál
tozott mázsánként 1780— 1790 között 11— 63 írtig, 1827 körül 24 frt és 
az 1835— 1875. évek közötti időszakban 15— 97 írtig, 1879-ben pedig 
33 írttal fizették mázsáját.

Húsz Samu ezen jelenleg teljesen parlagon heverő bányászat alapos 
ismerője, három csoportra osztja a dobsinai kobalt és nikelórczfekvő- 
helyeket u. m .:

Először olyanok, melyek az átalános kelet-nyugati csapás mellett 
délfelé dőlnek és az északi határon, vagy közvetetlenül az agyagpala és a 
zöldkő között a feküpalán vagy ettől nem messze a dioritban vagy zöld
kőben előfordulnak.

Ezek között csak egy főtelér ismeretes, melyet a nagy jövedelmet 
szolgáltató czembergi és máriatárnai bányák miveitek. Itt a kobalt és 
nikelérczek többnyire csak mészpát és ankerit kiséretében mutatkoztak, 
pátvaskő és a kvarcz ritkábban- léptek fel. Az erezek kisebb mennyisége 
behintve az említett kőzetbe szakadatlan telérkitöltés alakjában fordult elő 
és többnyire a határos palás tömör és tüköreres dioritban egyes teljesen 
kiváló pár grammnyi egészen 35 métermázsás lencseszerű éreztestek is 
jelentkeztek.

A némelykor két méter vastag telér gyakran annyira összeszorult, 
hogy csak egy jelentéktelen agyagtelérke jelezte; összeszorulások és szét- 
ágazások nem voltak ritka tünemények, egyes telérágak egymástól eltértek 
40 méterre is, de ismét egyesültek.

A telér kibúvó része rendesen barnavaskő, mélyebbre következett 
íakóércz, és csak vagy 80— 100 méter mélységben a külszíntől jelentkeztek 
a kobalt-nikelérczek.

Számos ezen főtelérrel párhuzamosan vonuló, gyakran csak tiszta 
arzénkovandokat tartalmazó telérér és külszíni éreztelep átszövi a zöldkő
hegységet

Másodszor léteznek telérek, melyek a déli határon díorit vagy zöldkő 
és agyagpala között, vagy nem messze a kőzetérüléstől átlagosan 45° 
északi düléssel lépnek fel.

Ezen telérek egyike főképen nikelérczet tartott: a Hilfe Gottes és 
a Josef-Goldschmidslándel nevű bányák ezen teléren vannak telepítve.
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Itt az érczek nem jelentkeznek oly gyakran golyó vagy lencse alakjá
ban, hanem valóságos hasadékkitöltéseket képeznek.

Ezen északi telér vastagsága nem oly jelentékeny, mint a déli telére 
és legfeljebb 8 méterig terjedt, a nikelérczek rendes kísérői a mészpát 
és a pátvaskő.

Harmadszor azon kis Altenberg és Biengarten nevű nyergen, hol a 
Boroméi, Michaeli, Caroli, Augusta és Amália-bányák vannak és pedig 
a felrakodott pátvaskő alatt húzódik egy kobalt-nikel-ércztartalmú ércz- 
fekvőhely, melyben szabályos csapást és dőlést nem észlelni.

Majd szintesen települ, majd hirtelen függélyesen dűl lefelé és egy
általán követi a reá települő pátvaskőtömzs egyenetlenségeit. Két méter 
volt a legnagyobb vastagsága ezen telepnek, melynek telérkőzete mészpát 
és kvarcz.

Hol a zöldkő és a pátvaskő nincsen palarétegtől elválasztva, ott a 
pátvaskő gyakran több méternyire gazdag kobaltérczeket tartott, melyre 
némely ponton külfejtésileg bányászkodtak.

Miután a leírt három neme a dobsinai kobalt-nikelérczek fekvő
helyeinek az áttört agyagpalarótegekkel meglehetősen párhuzamosan 
vonul, sokan valóságos telepeknek deklarálták azokat. Ezen nézet azonban 
legfeljebb az utolsó csoportra állhat, mivel a két első csoport valóságos 
hasadáskitöltéseket, tehát teléreket képeznek.

A múlt században virágzó kobalt-nikelbányászát sajnos, jelenleg tel
jesen parlagon hever, minek oka azonban, mint már említeni alkalmam 
volt, korántsem a telérek kimerülése, hanem a kobalt-nikelérczek árának 
csökkenése új érczíekvőhelyek felfedezése folytán. A modern technika 
azonban oly nagy mennyiségű különösen nikelt igényel az utóbbi időben, 
hogy az érdekelt iparágak a nikel árának emelkedésével a régi már fel
hagyott ebbeli bányák újból felkarolását programmjukba felveszik. A dob
sinai kobalt-nikelérczbányászat területén, újból megnyitásra érdemes bá
nyákat az ide csatolt vázlat tünteti fel és egy német pénzcsoport, mint 
biztos forrásból tudomásunkra jutott, már is komolyan foglalkozik ezen 
bányák újból megnyitása eszméjével és így remélhetőleg a dobsinai 
hajdanta lendületes érezbányászat a XX. században új virágzásnak fog 
indulni.

Hogy a dobsinai kobalt-nikelérczbányák mívelése mily óriási haszon
nal járt, mutassák az alábbi adatok :

így a Dobsina város tulajdonát képező Vsa része a Máriastolln 
bányán 1788-ban 639, 1790-ben 393, 1791-ben 487, 1810-ben 159, 1838- 
ban 135, 1874-ben 3440 frt és 1878-ban 840 irtot jövedelmezett.

Nem kevesebb áldással járt a Czembergbánya mívelése és Vi28-ad 
rész 1810-ben 45, 1854— 1864-ig 183— 412, 1863— 1878-ig 180— 2000
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(1873-ban) frt osztalékot adott. 1875-ben 1360 írtig, 1876-ban 410, 1877- 
ben 300 és 1878-ban 180 írtig leszállóit.

*

Nem fejezhetem be jelentésemet, hogy köszönetét ne mondanék 
mind azon tisztelt szaktársaknak és uraknak, kik feladatom keresztülvite
lében hathatósan támogatni szivesek voltak.

Ezek a következők: R tjefinyi J e n ő  városi bányaigazgató, a dobsinai 
bányászat ez idő szerinti legalaposabb ismerője, H ö n sc h  E d e  bányaigaz
gató, az országos bányászati egyesület borsód-gömöri osztály elnöke, 
dr. B öckh  H u gó  bányatanácsos, bányászakadémiai tanár, B r a n d s z k y  V e n d e l  
bányatanácsos, S á r k á n y  K á l m á n  bányabirtokos, S zo n t a g h  B é l a  Dobsina vá
ros polgármestere és K l a u szm a n n  M á t y á s  Coburg herczegi bányagondnok.


