
B) Bányageologicii fölvételek.

8. Bányageologiai fölvételek a Dobsina város délkeleti 
határától délfelé húzódó területen.

GESELL SÁNDOR-tÓl.

A 10. zóna, XXIII. rovat jelű lap DNy-i részén folytatván fölvéte
leimet, a városi altárótól keletre a Teschengründl völgyben, ennek alsó 
részén a Scharfenberget" alkotó konglomerátra akadunk, középső részét 
chloritpala képezi és tovább felfelé a városi Massörter bányatelkek terü
letén a völgy jobb oldala diorit-, bal lejtői pedig chloritpalából állanak.

A Teschengründl és a Krebseifen völgyeket befoglaló területen a 
Vajcova Vrh és az Auf dér Spitz nevű hegyek között egy trachitszerű kő
zetet találunk meredeken kiálló sziklacsoporttal.

Az Auf dér Spitz hegynek déli folytatású nyugati lejtőin mintegy 
6— 750 méter magasságban léteznek a régi Hirschkohlung nevű kiterjedt 
rézérczbányászat nyomai, melyben, mint a gorczokon még található ércz- 
nyomokból Ítélhetünk, chloritpalába beágyazott kvarcztelérekben előfor
duló chalkopirit képezte a lefejtés tárgyát.

A legalsó tárótól a völgy színéig még vagy 150 mj mélység állván 
rendelkezésre : e régente híres rézérczbánya újból mívelésbe vételre ajánl
kozik, miután felhagyását nem a telérek kimerülése okozta, hanem főleg 
a rézáraknak tetemes csökkenése.

A Krebseiíen-völgy bal lejtőin már a Babina-hegység palás gnajsz- 
és csillámpala tömegébe jutunk, mely nagy kiterjedésben délkeletnek hú
zódik ; ennek déli részében találjuk az Gzinopelkamm nevű hegynyulvá- 
nyon telepített régi higanybányák nyomait.

A Krebseifen-völgy képezi itt Gömörmegye északi határához közel a 
chloritpala és a palás gnajsz közötti határt.

A steinbergi- és a Mihálybányák területén létező karbonbeli kövület
lelőhelyeket tüzetesen átkutatván, sikerült egy szép kövületsorozatot gyűj- 
tenem, melyben meghatározható példányok is vannak.'*'

*  R u f f i n y i  J e n ő  úrnak, a világhírű, dobsinai jégbarlang fölfedezője szives 
közbenjárásának köszönjük ezen szép kövületanyagot, R u f f i n y i  mint Dobsina város 
bányaigazgatója ezen bányászat fejlesztése körül elévülhetetlen érdemeket szerzett; 
fogadja e helyen is köszönetünk nyilvánítását.
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Ezen kövületréteg részben esillámos homokkő, részben márgás vasas 
homokkő, és fedőjét képezi a nevezett vaskőtelepeknek.

A Sajó- és a Grölnitz-folyók közötti területen a Babina-hegytől dél
felé a Jaszenova vrh irányában kristályos kőzet (gránit, gnajsz, meg chlo- 
ritpala) uralkodik, és a chloritpalával való érülésen beékelődik egy trachit- 
szerű feltörés a Na biela-hegyen * Oláhpatak és a gróf Andrássy Dénes
iéin vadászlakot összekötő erdei úton.

A Babinát a Smercinkával egybekötő hegynyereg gránitos kőzetből 
áll, úgy mint az utóbbi hegy is, mely a nagy-hnilecz—-veszverési úton a 
vadászlak közelében az út legmagasabb pontján álló kereszttől kezdve 
átváltozik a Sulovai-hegység zömét képező kvarczittá; nyugat felé a Na 
Bielán alul létezik a jelzett kristályos tömegkőzetek és homokkövek, meg 
ehloritos palakőzetek határa, mely utóbbiak uralkodóvá válnak Bedováig, 
hol a Csesznik előhegységein ismét a kristályos tömeges kőzetekkel talál
kozunk.

A redovai völgy mindkét oldalában a Sajó-patak mentén több régi 
parlagon heverő bányára akadunk.

Ezek a Sajó torkolatától kiindulva, a patak jobb partján, a Bedovára 
vezető út mentében a Tiefengründl, Peehenberg, Trenken és a Hoffnung 
bányák, melyekben a régi iratok és a gorczokon talált kőzetek szerint 
pátvaskövet termeltek, és melyben ezüstfakóércz előfordult volna, külö
nösen a Tiefengründl nevű bányában és tovább északra az ú. n. Silber- 
zeche bányaterületen, hol ősidőkben hagyomány szerint virágzó ezüst
bányászat létezett. Közvetlen a régi papirmalommal szemben levő hegy
oldalban a Bimamurányi Vasgyártársulatnak egy vaskőbányája van, mely
ben kitűnő pátvaskő képezi a mívelés tárgyát, hatalmas telepteléren, chlo- 
ritos palakőzetben.

Oláhpataktól délre mind sűrűbben fordulnak elő ama kőzetek, me
lyek dr. Schafabzik Febencz bányatanácsos legújabb tanulmányai alapján 
kvarczporfirból állanak, és melyeket B osenbusch H. eljárása szerint por- 
firoidoknak nevezett el.

Egy régi okmány felsorolja a Dobsina városi területen levő bányá
szat mibenlétét 1690-ben ; ez támpontokat szolgáltatván ezen hajdanta 
kiterjedt és virágzó bányavidék némely részeinek esetleg újból való műve
lésbe vételére, közlését helyénvalónak tartjuk.**

* Görcsövi elemzés alapján a Yajeova Vrh és az Auf dér Spitz nevű hegyek 
közötti trachitszerű kőzet epidotizált palás dioritporiirit; a Na Biela tetejéről való 
kőzet pedig dinamometamorf (préselt) gránit. Fogadja köszönetemet dr. S c h .a f a r z i k  

F e r e n c z  főgeologus tisztelt szaktársam e két kőzet szives meghatározásáért.
* *  Ezen okmányt B u f f i n y i  Jenő kir. bányatanácsos és városi bányaigazgató 

úr szivességének köszönöm.
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A német szövegű: Yon Dobsinaer Gebirgen und darin bis dato 
(1690) schon entdáckten Metallen und Mineralien aucb die jetzt bebauten 
und altverlegenen Bergwerke czímű okmányból a következő tájékoztatást 
nyerjük.

1. Himmelskron és Neuweg nevű helyen egy rendes kvarcztelér létezik, 
melynek feküjóben egy rezet tartalmazó páttelér van; ennek feküje szi
lárd szarúkőzet és csapásában termésrezet bányásztak egy 100 méteres 
aknával. Nagy jövedelmet szolgáltatott, de jelenleg veszteséggel dolgoznak.

2. A Czinoberkamm, itt a régen felhagyott czinoberaknák voltak, 
melyekben sok czinóbert termeltek halavány szilárd palában; (alkalmasint 
chloritos csillámpalában); termése helyenként 16 cjm vastagságban elő
fordult és némelykor oly tiszta és átlátszó volt, mint a legfinomabb üveg, 
nagy jövedelmet adott. Mellette egy réztelér van, fehér agyagos kőzetben, 
mely azonban szintén csak helyenként mutatkozott a csapás irányában. 
Egy bányász míveli saját költségén.

3. A Babina-Sadló nevű ponton, Dobsina város határa végén, létezik 
egy likacsos kőzet, rézércz nyomokkal.

4. A Hirschkohlung nevű hegység mind két oldalában régi idők óta 
egy hatalmas kovandos kvarczteléren bányásztak rézérczekre, melyek so
kat jövedelmeztek.

A fedő kékes, a fekü fehér lágy palakőzet; a tárók és az altáró 
bedőltek és már nem mívelik. A Hirschkohlung határos a Spitze nevű 
hegységgel.

5. Az Oberberg nevű hegyen van egy ősrégi bánya, mely a Krebs- 
seifen nevű hegyrész felé nagyon ki van mívelve és egy altáróval is volt 
ellátva; a bánya fel van hagyva, és az érez, melyet a bányászok a kül
színen a csapásirányban a telérkibúváson vastartalmú kőzetben találnak, 
rézérezben szegény és mívelésre nem érdemes. Ugyan e helyen beszakadt 
aknák és tárók ősrégi bányát jeleznek a Grugel felé, hol az akna alatt 
egy hatalmas palatelér vonul el, azurit és malachit nyomokkal, igen kevés 
ezüstérczczel, mely a mívelést nem fizeti. A mellékkőzet kék pala.

6. A Fortunabánya a Himelskron mellett szabályos csapású kvarcz- 
telért mutat szép világossárga rézérczekkel, de az érczelőfordulás szaka
dozott, és a bánya veszteséggel míveltetik.

7. Dobsina város területén sok vaskőbánya létezik, hol a vaskő 
azonban nem telérszerűen fordul elő, hanem hatalmas tömzsök alakjá
ban. A vaskő többnyire gazdag, sárgaszínű, és főképen a Vereskőhöz szál- 
líttatik.

8. A Steinseifen. Itt többnyire az úgynevezett «barna gángelstein» 
nevű kőzetet mívelték, nem vastagabb 1— 2 méternél, gazdag volt vaskő
ben, de jelenleg csakis pátvasércz termeltetik, melyet a Vereskőhöz, Hrona-
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csákra és Tiszolczra szállítanak. A bányász, a ki ezen három helyre 
küldte a pátvaskövet, 30 forintnyi havi bérén kívül 4000 forintot nyert 
ezen évben. Elég szép jövedelem egy szegény bányásznak.

9. Massörter. Hatalmas vaskőtömzs, úgyszólván egy torony aczél- 
érczből, melyről Bazilius megemlékezik irataiban, azt írván róla, «hogy 
létezik Magyarországon egy Dobsina nevű hely, hol egész sziklák állanak 
aczélérczből a külszínen, mely olyan kemény, mint az aczél, melyet mi 
flincznek nevezünk és a három hutához szállítunk, t. i. a vereskövi, hrom- 
csáki és tiszolczihoz, hol évente több ezer mázsát feldolgoznak és e három 
huta részére folyton 16— 24 bányász termel vaskövet; minden egyes 
bányásznak ki van osztva a maga négyszögű telke és meg van állapítva, 
hogy ezen flinczterületből másnak vaskövet szállítani nem szabad.»

10. Az ú. n. Biengarten-féle nagy vaskőbányaterület a legjobb; itt 
vannak a város bányatelkei, alsó részében pedig a Paltzman-féle telkek. 
E bányaterületen a hámormunkások és a szénégetők télnek idején, mikor 
nincsen munkájuk, két hónap alatt termelik az egész évi vaskőszükség
letet a már fent említett három huta részére. A bányászok a Biengartent 
éléskamrának nevezik.

11. Az Altenberg. E hegyen ősidőktől a Paltzmann-féle vasbányák 
voltak. Hosszú évek során mívelték e vaskőbányákat, de sok kobalt is 
fordult elő, melyet az akkori bányászok arzénnek neveztek. Mikor a ko- 
balttermelée virágzásnak indult, e vidéken a vaskőtermelóssel felhagytak 
és a bányákban meg a hányókban talált kobaltérczet nagy haszonnal 
értékesítették.*

12. Egy gazdag kobaltbánya a fenti vaskőmezők közelében Über- 
schart névvel, mely több évig tartott és sok jövedelmet adott. Jelenleg a 
tárók bedőltek és a mívelés megszűnt. A kobalt fehér agyagos palában 
fordult elő.

13. Ezen Überschart mellett az ú. n. Kogl nevű hely létezik, itt a 
kobaltércz 4 méter vastagságban mutatkozott a külszínen. A vaskövet 
környöskörül lefejtették a bányászok, e helyet érintetlenül hagyván. E ko- 
baltelőfordulást egy táróval alámélyítették. A kobaltércz mázsáját 50— 55 
forintjával fizették és hat bányász robbpor nélkül havonta 200 mázsát is 
termelt; ebből kivehető a havontai nagy jövedelem, mely több évig tar
tott. A kobalt mellékkőzete a vaskő volt és sárga pala. Utoljára Paltzmann 
ScHÖNN-el, a kobalt felfedezőjével nagy perbe keveredett, mely igen sok 
pénzbe került. Ezen bánya beszakadt és parlagon hever.

* Miután a kobelt-nikelérezek értékesítését csak 1780-ban kezdették, igen 
valószínű, Hogy az évszámra nézve tévedés forog fenn, hogy t. i. ezen adatok nem 
1690, hanem 1790-ből valók.



14. Az Altenbergtől a Biengartenig egy hatalmas kvarcztelér húzó
dik szilárd szarúköves kőzet kíséretében, mely ősidőktől erősen nevel
tetett. A mi időnkben (1690. v. 1790.) Klinglschacht néven aknát nyitot
tak, de mívelésre méltó érczet nem találtak. A telér csak szakadozottan 
volt behintve gazdag ezüstérczczel; e bánya nem míveltetik.

15. A Haséin nevű hegyrészen a következő bányák léteznek : Mathei, 
Jozefi, Amalia, Antoni, Simoni, Terézia, Judaspaitl, Pauli, Ferdinandi, 
Petri, Nicolai és a Blaudunst. Ezen bányák négyszögű telkei egymás mel
lett voltak csoportosítva, de kevés jövedelmet adtak, miután a kobaltércz 
egyéb ásványokkal vegyesen fordult elő. E telkekkel még határos a Petri- 
Pauli telek, melyben egy ezüstérczfészket találtak 100— 110 lat ezüsttar
talommal, az érczfészket kísérő kovand pedig 9— 10 latos volt ezüstben. 
A feküt fekete pala, a fedőt pados szilárd kőzet képezte. Egy év óta nem 
mívelik.

16. A kis Kelbel alá egy járó volt hajtva, a de sok víz miatt nem 
tudtak boldogulni.

17. A Steinseifen nevű lokalitáson igen gazdag vaskő volt, melyet 
többnyire az ú. n. vakpesten (Blaufeuer) dolgoztak fe l : a mellékkőzet fakó
sárga volt.

18. A Steinberg nevű hegyen, kutatótáró volt telepítve egy teléren, 
mely azonban eredményt nem mutat fel.

19. A kis Kelbel-en egy ősrégi táróban kvarczban dús rézérczet 
találtak, de a sok víz miatt lehetetlenné vált a bánya mívelése; a telér
nek fehér-sárgás lágy mellékkőzete volt.

20. A kis Wolfseifen-en van egy felhagyott táró a Steinberg alá 
egy hatalmas kvarcztelérre kevés ezüstérczczel hajtva. A feküben 114 
méter hosszú kutatótárót telepítettek nagyon szilárd kőzetben a nélkül, 
hogy a teleret elérték volna. A telér feküje kékes, fehér sávokkal átszőtt 
kőzet.

21. Ugyan a Wolfseifen nevű területen, egy völgygyei feljebb létezik 
a Trogea-táró ezüsttelére, mely a mélység felé fehér pátra átváltozik ko
balt- és biszmuttal elegyesen. E bánya parlagon hever.

22. A Troiczától kissé felfelé van az Apolonia-táró, mely egy hatal
mas kvarcztelérre volt telepítve, melyben ősidőkben óriási evéseket váj
tak, a mésznek látszó kőzet igen szilárd lévén, az evések fennállanak és 
egyhamar nem fognak beszakadni. A telérnek van fehér feküje agyag
réteggel. A feküben 40 mj -ig kutatván, vagy tíz c{m -es silány kovandra 
akadtak kékes kőzetben; a kvarczban kevés fehér ezüstércz van behintve, 
mely nem fizeti a költségeket, ha csak nem volna aranytartalmú az érez. 
A táró az ú. n. goldenen Wurzeln alatt van hajtva, de a bányát jelenleg 
nem mívelik.

(5) FÖLVÉTELI JELENTÉS. t í í
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23. A Maximilián-táró az ú. n. Hübelchen-hegyben van telepítve, 
és itt szép ezüstérczre míveltek lapos teléren, melyben az érez fészek- 
szerűen fordult elő. A bányát mívelik, a legszélsőbb fedő egy vastartalmú 
kőzet, a fekü pedig fekete kőszénnel vegyített kőzet. A feküben fehér pát- 
telér is létezik, behintve kobalttal, kékes tel érés kőzetben.

24. A hátulsó Gugelen egy hatalmas vaskőtömzs létezik, felső részé
ben tiszta pátvaskővel, mely a Vereskőhöz szállíttatik. Egy ezen bánya 
melletti táróban (grünblattischer Stollen néven a német szövegben) ko- 
baltérczet is termeltek, melynek mázsáját 60 forinttal fizették; e tárót 
180 méterig hajtották fehér kőzetben eredmény nélkül. Mívelése jelenleg 
szünetel.

25. A Gugel tetején létezik egy akna (grünblattischer Schacht), mely
ben gazdag ezüstérezfészek volt a mívelés tárgya (palában lazurit, kevés 
szabad szemmel kivehető érczczel), határozott fedő és fekű nélkül, a mel
lékkőzet malachittal (?) impregnálva (a német szövegben mit grünet in- 
fiziert).

26. Ezen akna alatt a Gugel hegyen túl a Göllnicz-patak felé létezik 
az ú. n. Mária-táró, mely dúsan jövedelmezett és mai napig áldásban van.

Az altáró a feküben mintegy 120 méterig van hajtva a telérig, 
melyet úgy kelet, mint nyugat felé 300 méterig követtek. A telér fekete 
tüköreres (Spiegelklüftig) kőzeten nyugszik; a fedő fehér repedékes szi
lárd, a kobalt fehér tömör pátban fordul elő, mely szilárd, mind a nyersvas.

A Mária-táró bánya főtáróval is rendelkezik Dobsina felé Terézia 
néven, mely már 200 méter hosszú és a felmérés szerint még 40 lenne 
hajtandó a telérig és a táró oly tágas, hogy lóháton is bejárható, víz
vezetékkel is el van látva, de a kőzet oly szilárd, hogy a folyó métert 105 
forintjával fizetik. Mária-tárónak két külön telke van, nyugatra két tár
sulati mező létezik, az Andrei- és Mártini-tárók, melyekben azonban 
még nem akadtak telérre.

27. Következik a középső Gugel, itt aknák és tárók segítségével 
feltárt dús vaskövet termelnek, mely a Paltzmann-féle vakpestben (Blau- 
feuer), mielőtt még nagy olvasztójuk volt, kohósíttatott. Van itt még egy 
ősrégi vaskőbánya, melynek vasköveiről nem tudják, hogy hol olvasztot
ták. Ezen vaskőfészkek között erősen czinóberrel behintett alabastrom 
is létezik.

28. Az elől levő Gugel-en is léteznek vaskőtelepek, melyeket régi 
időben erősen míveltek.

29. Czemberg. Azt mondják, hogy a Czemberg a legrégibb bánya 
Dobsina város területén. Elődeink eleinte aknákkal mívelték ezen telért, 
későbben ezeket három táróval alámélyítettók a csapás irányában és 
jelenleg a czembergi telér már 5 táróval van alámélyítve. Az első táróban
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az érez sárgás mészpátban fordult elő némely helyt szép lazurittal 
impregnálva.

A második táróban kevés órezet találtak, többnyire kobaltórczet, 
és a telér természete megváltozott; a feküben fekete tükörerek (Spiegel- 
klüfte) jelentkeztek fekete agyaggal, a fedőben pedig kékes kőzet.

A mélység felé a kobalt mind jobban mutatkozott; a harmadik 
tárót telepítvén, ez. 268 méter hosszú és a 108-dik méterben ütötték meg 
a teleret, és dús kobaltérczet találtak két méter vastagságban, melynek 
mázsáját 48 forinttal fizették, úgy hogy a bányatársulatnak egy évben 
28,000 forint jövedelme volt.

A páttal elegyesen előforduló kobaltérczet gondosan kell kiválo
gatni, miután a pát káros hatással van a kobalt színére. A telér megtar
totta a harmadik táróban is tüköreres fekete feküjét és a kék, nem igen 
szilárd fedőjét, és mintán a kobalt még mindig a mélység felé tart, tele
pítették a negyedik 140 méter hosszú tárót, mely a telért a 60-dik mé
terben megütötte, de ez itt már egészen más természetűnek mutatkozott, 
a mennyiben a fekete agyag helyett szürke szilárd kőzet a fedő.

A kobalt fénylő, darabos fehér érczczel vegyes és silányabb, de a 
mélység felé tartván, az 5-dik tárót 80 méterre hajtották. A teleret elér
ték ugyan, de minősége alászállott, likacsos kvarczból áll, és a kobalt 
benne nem egynemű, sárszínű, nem fénylő többé, részben kék, aprószemű, 
szilárd, és a darakobalt markazitszerű arzénkovanddal van vegyítve; a 
czembergi bányák valamennyi érczei ezüsttartalmuak.

30. A czembergi mezőben a Tóbias-tárót is hajtották a czembergi 
telérre szürke szilárd szarúkőben vagy 60 méterre, a nélkül, hogy a teleret 
elérték volna; ez idő szerint nem mívelik.

31. A Tóbiás-mezőben még a Zsófia-tárót is telepítették a czem
bergi telérre; 140 méterben azonban csak a telérvonulat nyomára akad
tak, melynek feküje fehér, fedője pedig sárga, durva, hasadékos, és jó - 
természetű kőzet; a tárót időztetik (fristen).

32. A Bernhardi nevű kutatótáró 60 méterre kékes, repedékes kő
zetben mozog; a külszíni turkálásokban szép sárga rézérczet (Glaserz) 
találtak ugyan, de a Langenberg alá hajtott táróban semmit, miért is 
abbahagyták.

33. A Bernhardi kutató tárótól keletre léteznek régi mívelések, 
melyek gorczain azonban nem találni egyebet, mint kvarczczal behintett 
talkpalát.

34. A Goldschmidslándel egy kobaltbánya az Altenberg alatt, mely
ben csak ritkán találtak nemes érczet; a telérnek úgy fedőjét, mint fekü
jét kék kőzet képezi.

35. A Nagy Wollseifen nevű hegyrészen létezik a Wagner-féle táró;
.4 m. kir. földtani intézet évi jelentése. 1902 8
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ebben gazdag ezüstércz (Silberspath) képezte a mívelés tárgyát, mely azon
ban az altáróban kobaltérczczé változott át.

86. A Hopfgarten. E helyen ősrégi tárók kötik le figyelmünket és 
egy felírás szerint, mely az alsó táróban volna befalazva, itt dús ezüst- 
telér lenne, melyet 80— 120 méteres új táróval eredménytelenül kerestek. 
A külszínen találni kvarezfészkeket tömör fényiével (ólomfényle) behintve.

37. Az ú. n. Kresenzer régi akna. Ezt bizonyos Topéra Mátyás nyit
tatta ki újból és talált is egy hatalmas kvarczteleret, mely a vett próbák 
szerint aranytartalmú volt. Elhalálozván, gyermekei az aknát ídőztetik.

38. A Bürkein nevű hegyrészen van a három Salamoni- és a Da- 
nieli-táró, mely utóbbi ezüstteleret művel. A mélységben fekete feküje, 
úgy mint a szürke palából álló fedője markazittel van behintve. E bányák 
mívelésben vannak.

39. Az azbeszt- vagy kőkenderhegység (Steinflachsgebirg) külön
leges finoman fémmel behintett kőzettel, nem képez szilárd kőzettömeget, 
hanem lazán rakásra hányt kőzethalomnak látszik, mely különböző színű, 
kék, szürke és vereses, de predominál a fehér szín; ketté törve benne, 
fekete durva-szálkás (grobsplissig) kőzetben rejlik az azbeszt. Ha egy kö
vet ketté törünk, az azbesztréteget úgy leszedhetjük, mint fáról a kérget. 
Az azbeszt anyakőzetét (szerpentin) csiszolni is lehet és találni benne 
zöld gránátokat is.

Egy bányásznak kedvezett a szerencse, a mennyiben kézvastagságú 
eret talált gránátokkal, melyért 800 forintot kapott.

40. Az ú. n. Hanishöh nem messze a Szontagh-féle olvasztóhutától. 
Itt földalatti barlangok léteznek kőliszttel (Steinmilch), mely vájható, 
mint egy agyaggödör. A krónikás e helyen a víz által képződött külön
féle figurákról, emberek, madarak és négy lábú állatokról beszól, melyeket 
szobrász sem csinálhatott volna jobban és melyekből Bécsbe is küldtek 
(alkalmasint csontmaradványokról van szó).

41. Schwarzenberg. E bányát Dobsina város nyitotta egy hatalmas 
pátos rézteléren, mely annyi érezet szolgáltatott, hogy képes volt három 
kohót is ellátni olvasztóanyaggal, sok éven át áldásban lévén, dúsan jöve
delmezett. E bánya 600 méteren túl le van fejtve, de manapság is mívelik.

42. A Schwarzenberg határában van a járgány (Göpel), a mennyiben 
itt két bánya létezett. Egy kvarczos rézteléren míveltek és az akna két 
táróval van alámélyítve; ez a bánya is kiterjedt, de ma időztetik (ge- 
fristet). A teleret úgy a fedő, mint feküben jóravaló fehér kőzet határolja.

43. A Slosz nevű helyen régi aknákban a város bányászkodott, annak 
idején egy pátos rézteléren. Ez évben (1690) egy társulat jelentkezett a 
telkek elfoglalására és 60 méterre fehér kőzetben tárót hajtott robpor 
nélkül.
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44. és 45. A felső és az alsó Soft nevű bányaterületen fehér kovan- 
clos teléren 60— 70 latos ezüstérczek fordulnak elő.

46. Az ú. n. Windzogon, mely a felső Sottal határos, bányászkodtak 
egy lágy pátos és kovandos ezüstteléren, az éreznek mázsája 60— 70 lat 
ezüstöt tartott. A telér sárga kovanddal volt behintve és a bányának 200 
méteren felül hajtott altárója is volt.

Az alsó és felső Sott, Winzog, Silberzech, Péter és Pauli s a Bür- 
deln nevű hegyrészekben léteznek a legdúsabb ezüstérczek Dobsina város 
területén.

47. A Garoli-bánya három táróval alámélyített aknával rendelkezik ; 
az itt fejtett kovandos réztelér ezüstérczet nem tartalmazott. Felső részé
ben odvas és malaehittartalmú; a telér feküje kékes kőzet.

E vidék Nikl-Hanesgrund néven ismeretes.
48. A Caroli-bánya mellett léteznek még a Johanni- és Samueli- 

bányatelkek; mind két bánya kovandos érczet tartalmazó tel érre van te
lepítve ; a régiek élénken bányászkodtak a Niklhanesgrundban kovandos 
rézérczekre és kovandra.

49. Christ nevű kutatótáró, mely a Bobenboth alá hajtatik.
50. Egy új kutatótárót a hátulsó Sott mögött a Caroli-telérre haj

tanak.
51. A PbOthenboth nevű helyen létezik egy újabban felfedezett ezüst - 

tartalmú telér fehér-fekete feküvel; a fedő szürke szarúkőzet. A telér 
kvarczos és páttal vegyes.

52. A Harkusweg nevű ponton sok kutatásban szép órcznyomok for
dulnak elő, de idáig mívelésre érdemes érezmennyiségre nem bukkantak.

53. A hátulsó Schwarzenberg hegységben a Kanter nevű szénítes 
mellett létezik egy fehér ezüstórczment réztelér, melyben az agyagér men
tén 80 méterre tárót hajtottak. Úgy a fedő, mint a fekü egynemű mala- 
chittal impregnált palakőzet.

E pont tovamívelésre ajánlkozik.
54. Az ú. n. Gelen-hegységben a régiek szép sárga, világosan fénylő 

rézérczet fejtettek, melynek fedője és feküje mészkő.
55. A Gelen-hegységben is vannak vaskövek, de miután czinober- 

tartalmuak, csak higanytermelésre alkalmasak. Becsbe küldött próba 
szerint egy font vaskő két lat higanyt adott; a vaskő feküje szép fehér 
alabastrom.

56. Yasfénylebányák (Glanzgruben) is léteznek a Gelen-hegységen ; 
ezen vasfényiét a Hammermassban próbálták, jó, de kevés vasat nyertek. 
A külszini hegység mészkő.

57. Bégi bányák nyomai aBuchwald hegyrészen is vannak, de senki 
sem tudja, hogy mire bányászkodtak ; a gorczon nem találni egyebet sárga

8 *
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kvarcznál. Egy barlangban e tájon sárga agyag van, melyet külföldiek 
kiaknáznak; ismerni munkálkodásukat, mi is megpróbáltuk az anyagot, 
de nem találtunk benne csak veres kölesszerű szemecskéket, nem tűrik 
meg a tűzet és elpattannak, mint az üveg.

58. A Eiesenkamm nevű hegységben találjuk a régi ezüstbányákat 
(Silberzechen), melyekben ólmos fehér ezüstérczet fejtettek; fedő-és fekü- 
kőzet egynemű erekkel át van szőve és kékes márványkőzetnek látszik 
sárga kovanderekkel átszőve. A kőzet olyan szilárd, hogy az evésekben 
nyoma sincs az áczolatnak; e bánya parlagon hever.

59. A Friedwald nevű erdőrészben is van egy régi bánya réztar
talmú kvarcztelérre, mely jelenleg egy táróval alámélyittetik. A fekü 
fehér, a fedő szürke, durva repedékes kőzet.

60. A Bürgner Johanni-táró kiváló főbánya volt, összekötve altáró- 
val és légaknával. Egy kelet-nyugati csapású, lapos dülésű, pátos ezüst
tartalmú teléren igen jövedelmezően bányászkodtak. A telér fedő része 
úgyszólván a legjobb vaskövet szolgáltatta.

61. A Birken nevű ismert lokalitáson, pátvaskövet térmeltek a vá
rosi kohó részére.

62. A Veresút alá főaltárót hajt egy bányatársulat Fausté néven, 
mely 180 méter hosszúságban szilárd szarúkőben mozog. E hegység keleti 
oldalában létezik a Himmelskron, Tiefe-Gründl és a Peckenberg-bánya; 
nyugati oldalán pedig a Eriedwaldi- és a Bürger-teléreket találjuk. Ezen 
telereken idáig még nem mutatnak fel eredményt.

63. A Bürgner-Hoffnungs-stollen új bányát egy lapos ezüsttartalmú 
páttelérre nyitották. A telércsapás kibúvásain azurit és malachit fordul 
e lő ; már jelenleg másfélezer forint jövedelmet szolgáltatott.

64. A Trenken-Michaeli egy régi, újból kinyitott táró pátos ezüst
tartalmú telérre. E táró a Peckenberg alá van hajtva; e bánya szintén 
jövedelmezően míveltetik.

65. A Peckenberg bányában a régiek még kalapácscsal és ékkel több
nyire aknákban míveltek. A m i időnkben (1690) egy 900 m/-es altárót haj
tottak, melyben 300 méterig felül és alul erezet fejtettek, nagy jövedelemre 
szert tevén. A telér pátos, fehér réz- és ezüsttartalmú érczczel; fedője és 
feküje fehér és szilárd kőzet; vaskőkibúvást is mutat a telér; mívelik, 
de haszon nélkül.

66. A Tiefengründl bányában szintén egy ezüst és sok antimontar- 
talmu teléren bányászkodtak; a telér feküje lágy, fehér kőzet, fedője 
pedig szilárd pala.

A bánya már több év óta szépen jövedelmez.


