
B) Bányciyeologiai fölvételek.

10. A Nagy-Veszverés, Rozsnyó város és Rekenyefalu 
közötti terület földtani viszonyai.

(Jelentés az 1903. év i bányageologiai fö lvételről.)

GESELL SÁNDOR-tÓl.

Történelmi adatok’ * Bozsnyó keletkezésére nézve nincsenek 
biztos adataink, csak annyit tudunk, hogy a város főtere egy régi gorez- 
téren épült. Bozsnyó tehát ősrégi bányásztelepítvény, melynek lakosai még 
a XVI. század végén túlnyomó részben németek voltak, kik nyelvre és 
szokásra nézve a II. E ndré-íőI behivott szászoktól különbözvén, ezek 
utódainak annál kevésbbé tekinthetők, mert a város kiváltságait mindig 
a bányaműveléstől, nem pedig a királyok vagy érsekek kegyétől vonta le, 
már pedig ha telepítés forogna fenn, lehetetlen, hogy arról a kevéssel 
ezután (pl. 1291-ben) kelt kiváltságos levelek meg ne emlékeztek volna és 
fel nem tehető, hogy a lakosság maga is a telepítés tányéré és a telepítés 
alkalmával nyert jogokra soha se hivatkozott volna.

A város maga, mint fent említettük, egy teljesen ismeretlen gorcz- 
téren áll, holott XIV. és XVI. századbeli nevezetesebb bányaműveit és 
azok helyét jól ismerjük és a mennyiben e helyek a városon kívül esnek, 
kétségtelen tény, hogy a város beépített területén folyt bányaművelés az 
állítólagos telepítést megelőző időkbe esik és kétségtelen az is, hogy 
Bozsnyó már réges-régen tekintélyes és népes telepítvény volt. Bartholo- 
maides gyanítása, hogy már régi jazigok és kvádok is bányászkodtak e 
helyen#, tehát igen valószínű.

Bozsnyó viszontagságairól a reánk maradt okmányok csak 1291 óta 
beszélnek, mely évben a város mint királyi birtok III. E ndre kegyéből 
L odomér esztergomi érsek kezébe került. Akkor már kiváltságos hely

*  A  városházán gyű jtö tt adatok a következő  czíinű munka alapján : M a g y a r  

k is v á ro s i é le t t ő i t 6— 17J5. T örtén e lm i tanulm ány. ír t a  és k iadta M iktjlik József. 
B ozsnyó, Kovács M ih á ly  könyvnyom dája  1885.
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vala, mely a bányajövedelem Vs részével gyarapította a királyok és király
nék, illetőleg 1291 óta az esztergomi érsekek kincstárát. 1526-ban Rozs
nyó bányaváros, mely a felső-magyarországi hét bányaváros (Gölnicz- 
bánya, Szomolnok, Rudabánya, Jászó, Telkibánya, Rozsnyó, Igló) szövet
kezetében a hatodik helyet foglalja el és bányaügyeit önállóan rendezte.

Az esztergomi érseknek helyben kamarája volt, élén egy hites bá- 
nyamesterrel, ki a bányavámot szedte, a bányajogokat nyilvántartotta, 
a bányaművelésre felügyelt és tagja volt a városi tanácsnak is. Bányát 
nyitni és bányászattal foglalkozni mindenkinek jogában állott, így hozta 
magával a bányaszabadság; a kutatás bejelentése is engedély nélkül tör
tént, ki azonban a fölfedezett telérre vagy az újonnan föltárt (másoktól 
elhagyott) bányára kizárólagos vagy örök (altáró) jogot akart szerezni, 
kénytelen volt a bányamester előtt megjelenni, és a kívánt területet (vagy 
jogot) felkérni, miről szabályszerű bányajárás után «régibb jogok sérelme 
nélkül# adománylevelet kapott, mely a városi tanács jegyzőkönyvében is 
megörökittetett.

Atlyugasztás vagy a bányaművelés közben felmerült más viszályok 
esetében a városi tanács járt el, a fölebbezés az érseki székre történt és 
minden a bányászatot érdeklő ügy a felső-magyarországi bányajogszabá
lyok és a városi alapszabályok értelmében nyerte elintézését.

Bányavám czímén a város Vs-ad részét szedte a bányajövedelem
ből, melyből 1545— 1600-ig évenként 32 márka ezüsttel adóztak az ér
seki kincstárnak.

Újból nyitott bányák hat évi bányavámmentességben részesültek és 
a bányavámot csak arany- és ezüstbányak adták, a réz- és antimonbányá- 
szatnak a XVI. században semmi nyoma, a vaskőből pedig 1715 végéig 
csak illetéket vettek az egyház és iskola javára.

A mohácsi vész után (1526) Rozsnyó a magyarságot ért csapásnak 
közvetlenül részese lett. A krasznakorkai vár urai Bebek: János, fia 
F erencz és unokája György fölhasználták az alkalmat, mely a törvényes 
tekintély alászálltával bőven kínálkozott és hol János, hol F erd inanp 
király hive gyanánt, mindenkor büntetlenül sarczolták a közeli-távoli 
vidéket. —  Rozsnyó polgársága ilyen körülmények között félbeszakította 
jövedelmező békés munkáját, a várost külső megtámadás esetére meg
erősítette és több éven át fegyveres kézzel éjjel-nappal őrt állt, nehogy a 
hatalmas szomszéd megrohanja és kifoszsza.

Ezen intézkedések nagyobb csapástól megóvták ugyan a várost és 
Bebek ragadozó kezét távoltartották tőle, egyidejűleg azonban a bányá
szat is hanyatlásnak indult, a mennyiben az idegenek rozsnyói bánya
művekre költekezni nem mertek, az érczek elszállítását a leskelődő szom
széd lehetetlenné tette és a lakosság csakhamar elszegényedvén, az érczejk
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előkészítéséhez szükségelt tökétől elesett és nem csoda, ha egykori fel
jegyzések 1526— 1546-ig számtalan anyagilag tönkre jutott rozsnyói bá
nyapolgárról emlékeznek meg.

Az esztergomi, érsekek a legjobb akarat mellett sem segíthettek e 
bajon; az ország zilált állapotában mással voltak elfoglalva, gyakran 
tekintélyük és hatalmuk Rozsnyóig el sem ért. Ez utóbbi lehetett oka 
annak, hogy Várdai Pál 1545-ben Rozsnyón urbáriumot hozott be és az 
évi bányavámot 32 márka ezüsttel, az évi bért pedig beleértve a papi 
tizedért fizetett pactákat is, 134 frt 20 dénárral állandósította.

Még gonoszabb fordulatot vettek a dolgok, miután Rozsnyó 1555-ben 
a BEBEKek szövetségese lett, ennek következtében 1556-ban a füleki törö
köknek megbódol és 1594-ig a legborzasztóbb járom alatt nyögött; 
mert nemcsak évről-évre nagyobb sarczot fizetett, hanem 1559-ben és 
1573-ban ki is fosztatott.

A XVI. század első feléből ránk maradt följegyzések több bányáról 
tesznek említést, melyek részben ma is fennállanak,. például a csengő
bánya, paptárna, sárosbánya, nyiresi tárna, kassai bánya, treikbánya stb.

Az óriási összegek után Ítélve, melyeket lőcsei, breszlaui, krakkói, 
danzingi és más kereskedők a nyerendő érczekre előlegeztek: a rozsnyói 
akkori bányászatot igen jelentékenynek kell mondani. Ez időben igen 
tekintélyes bányapolgárok voltak: M adách M iklós , A drián H enrik , 
H abschu János, Schlosser János, L ebsgern Jakab, R oyza M ih ály  stb.

E század közepén rohamosan hanyatlott a bányászat és . ez Zápolya 
mozgalmas korában másként nem is lehetett; a század második felében 
pedig már a régi gorczok átkutatásához is hozzáláttak, annak jeléül, hogy 
új bányavállalatokhoz hiányzott a vállalkozói kedv. és tőke. 1569-ben az 
itteni bányák nagyobbára parlagon kevertek, de bányavámmentességben 
részesülvén, a bányászat ismét kissé fellendült, a minek a török hódolás 
borzasztó terhei alatt csakhamar vége szakadt úgy, hogy 1603-ban attól 
kezdtek tartani, hogy Rozsnyó bányavárosi jellegét elveszti, miért is más 
sz. kir. bányavárosok módjára a város buzdító példaadás végett hozzá 
fogott a bányaműveléshez és 1609-ben 70 frt 11 denárnyi tiszta hasznot 
mutatott ki a bányaművelésből; de 1612-ben 12 frt befizetett bánya
vámon felül nem folyt be semmi és az 1603 óta nagy költséggel föltárt 
bányák is elhagyattak. 1650-ben L ippay  György ennek folytán még pénzt 
kölcsönzött a városnak, bányatársul is szegődött a bányászat fellendülése 
czéljából és úgy látszik, mintha a XVI. században elszenderült bányá
szat ismét feltámadt volna. De ennek hamar véget vetett az ellenrefor
máció folytán kitört polgárháború és Rozsnyó 1656 óta rohamosan sü- 
lyedt; jobbágyi terhei a XVII. században mind nagyobbak lettek, mint
hogy pedig magát ezen időben (1656—-1715-ig) természetes pártfogójával,
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mondjuk földesúrával, ellentétbe helyezni kényszerült, polgári szabadsága 
lényeges megszorítást szenvedett és a bányaipar pangása különösen pedig 
I. L ipót király pusztító adórendszere következtében a végelszegényedés 
szélére jutott és II. R ákóczy F erencz intézkedésének sem sikerült a 
rozsnyói bányászatot régi virágzó állapotába visszahelyezni.

A lakosság még a XVII. század első felében túlnyomólag bányá
szokból állott, kik a kor szokásához híven egy külön czéhet képeztek, 
melynek keletkezése az Anjouk korába esik és feljegyzéseink még 1652-ben 
az iparos czéhek között első helyen említik fel.

A vállalkozási kedv a rozsnyói polgárt arra is ösztönözte, hogy a 
közel-távoli környéken úgy Dobsina, mint Csetnek, Pelsőcz-Ardó, Telekes, 
Telkibánya, Dernő, Szomolnok, Lassupatak és Igló felé nyisson bányákat, 
így pl. a szulovai nagy bányavállalat (Hostina), a XVII. század elején 
1612-ben rozsnyói polgárok kezében volt; a mint az 1703— 1710-ig a 
nagy hírben állott alsósajói higanybányákat is nem ritkán rozsnyói pol
gárok művelték. Midőn pedig a rozsnyói bányászat szünetelni kezdett, a 
bányamunkások egy része megmaradt foglalkozása mellett és kivált télen 
át a közeli környék bányáin kereste élelmét. 1647— 1687-ig ismét a törö
kök jármát nyögte Rozsnyó; 1694-ben pedig 464, 1695-ben mintegy 
1293 és 1710-ben 2025 lelket pusztított el lakosai közül a pestis.

Rozsnyó lakossága a XVII. század folyamán, úgy szólván, teljesen 
megmagyarosodott; ennek következtében ezentúl nemcsak érzülete, mely 
mindig magyar volt, hanem nyelve is oda húzta, hol a magyar nemzet 
zászlaját kitűzte és síkra szállt.

A bányavámmentesség és azon körülmény, hogy a nagy mennyi
ségben R ozsdvó körül található vaskövet olcsón fejthették, lehetett oka 
annak, hogy a vas- és aczélgyártás a XVII. században is virágzott, mi
kor az arany-ezüstbányák már régen parlagon hevertek és Zeileb  Hun
gária czímű 1690-ben megjelent művében azt olvassuk, hogy Rozsnyón 
néhány arany- és ezüstbányán kívül számtalan vas- és rézbányákat 
találunk.

1731-ben találjuk nyomát a bányászatnak rézre Rudna falu terüle
tén. Rozsnyó mellett, a városházán levő régi bányamesteri jegyzetekben, 
melyekben 1698. évtől kezdve 1757-ig az ezen időszakon belül újból nyi
tott bányák, nevezetesen nemes fémbányákról van szó. 1732-ből egy 
jegyzet bányászkodásra kér engedélyt vaskőre régi evések közelében; 
ugyan ilyen jegyzet 1733-ból Szőlőmáron Rozsnyó mellett nyitandó vaskő
bányára vonatkozik és ugyanez évből nyitandó antimonbányászatra vo
natkozó adatokat találunk, melyekből kiviláglik, hogy ezüsttartalmú 
ólmot is műveltek.

Rettjének ellenében 1752-ben nyitottak bányát a Roszgángon és a
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czinoberre való bányászatot illetőleg 1752. évi jegyzet szerint engedély 
kéretik, hogy a Szőlőmárnak Sajó felé való oldalán régi bányát nyissanak.

Midőn M á k ia  T e r é z ia  1776-ban a rozsnyói püspökséget alapította, 
az esztergomi érsekség csucsomi és nadabnlai birtoka ezen püspökség 
tulajdonába ment át és Rozsnyó a ((szabadalmas püspöki bányavárosi) 
czímet nyerte. Kár, hogy ezen üres czím sem a ((Szabadalmakat)), sem a 
bányászatot fel nem élesztette és a szabadalmas bányaváros szerepéhez 
megkívánt jövedelmeket sem adta meg.

A hétéves háború és a franczia háborúk terhei Rozsnyóra is súlyo
san nehezedtek; az 1831. évi kolera és néplázadás itt is megkövetelte a 
maga áldozatait és mint minden nemzeti felkelésben, úgy az 1848/49. évi 
szabadságharezban, tevékeny részt vett Eozsnyó város polgársága és a 
világosi szerencsétlenségre következett szomorú években csak úgy lak olt 
mint akár csak T ö k ö l t  idejében.

Földtan-bányászati viszonyok. Folytatván tavali bánya- 
geologiai fölvételeimet délre Eozsnyó körül és a tőle nyugatra eső terü
leten, a Nagy-Veszverés, Rekenye falu és Rozsnyó város közötti részen 
következő kőzetek fordulnak elő : úgymint metamorf-palák, homokkövek, 
brecsiák, porfiroid és porfiroidpalák, az utóbbiban számos pátvastelerek
kel, melyek ősidőktől a fejtés tárgyát képezték, különösen az Ivágyóhegy 
folytatásába eső bányaoldalon Rozsnyótól nyugatra. A rozsnyó-veszverés 
és nagy-huileszi országút mindkét oldalában porfiroid, porfiroidpala és 
kvarczporfir jelentkezik; csak fent a vízválasztón alul már a Göllnicz- 
völgy felé ereszkedő országút oldalában akadunk gránitra is.

A szulovai völgy felső részén pedig az országút mentén hatalmas 
kvarczitberakodást látunk a porfiroidban, mely útkavicsolási anyag ter
melésére felhasználtatik.

A Eozsnyó körüli pátvaskőelőfordulás majd mindenütt porfiroidban 
és porfirpalákban, kevés kivétellel telep telér alakjában van beágyazva 
különböző vastagságban.

A terület érczelőfordulása M a d e r s p a c h  beosztása szerint* a sajó- 
érczcsoport három érez vonulatához tartozik, melyek eleje Dobsinán kezdve, 
a Sajó jobb partján elterülő hegyvonulatot képezi, végezvén az Ivágyó
hegy lejtőjén Eozsnyó mellett a bányaoldalon a jelen leírás tárgyát képező 
bányaterületen.

Jellemezve van ezen vonulat a porfiroid és porfiroidpalának kikép
ződésével és pátvaskövek, meg higanyérczek előfordulása által.

*  L .  M a g y a ro rs z á g  v a s é r  ez fe k h e ly e i, A  k irá ly i m agyar term észettudom ányi 
társu lat m egb ízásából m egvizsgá lta  és le írta  Maderspach L ivids. Budapest, 1880, a 
társulat k iadványa.
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A második két csekélyebb hosszkiterjedésű vonulat a Posárlóesúcs 
déli kiágazásainak tekintendők, az egyik elágazás képezi a csúcsomi hegy- 
vonulatot és végződik a rozsnyói Kalváriahegy vagy Szőlőmár három 
hegycsúcsával jellemezve antimon, kobalt és rézérczek visszalépése, meg a 
kobaltérczek teljes hiánya által és barna vasköveknek vascsillámmal való 
előfordulásával tömör porfiroidpalákban.

A bányaoldalt, a Szőlőmárt és a Rákost (magastető) átszövő vaskő
fekvőhelyek telepteléralakúak és ennek folytán csapásuk mindenkor egyen
letes a kőzetrétegzéssel.

A különböző vastagságú teleptelérek vaspátból állanak, a telér- 
kitöltés mindig élesen el van választva a mellékkőzettől és dőlésűk rende
sen meredek.

A vaspát a kibúváson barnavaskővé átváltozott, mely átváltozás 
azonban sok érczfekvőhelynél még nevezetesebb mélységben sincsen 
konstatálva.

Mint már említettük, valamennyi érczfekvőhely porfiroid és porfi
roidpalákban van betelepedve, mely anyakőzet a külszínen gyorsan mál
lásnak indul.

A telérkitöltést rendesén durva szemű igen világos pátvaskő minden
kor kvarcz kíséretében és ritkábban jelentkeznek odorok igen szép világos 
sárga pátkristályokkal kibélelve; mint járulékos alkatrészek felemlítendők 
a súlypát, réz- és vaskóvand lapos lencsékben, mint ritkaság pedig volnin 
is fordul elő.*

A telepteléreken kívül előforduló egyéb számos különböző vastag
ságú vaskőtelér tölteléke szintén vaspát és a telérkitöltés, úgy mint ama
zoknál, élesen el van különítve a mellékkőzettől, a kibúváson barnavas
kővé átváltozva.

A bányaoldalon három teleptelércsoport különböztethető meg, ú. m .: 
a keleti lejtőn Nadabula község, a déli lejtőn Rozsnyó és a nyugatin 
Rudna és Bisztra községek területén. Nadabulán dominál a bodnárkai 
teleptelér vastagságával porfiroidban, csapása egyezik a kőzetrétegzés 
csapásával 2— 3 hóra között; dőlése pedig a Magdolnaszinten 35—40 
fokig kelet felé, vastagsága ingadozik 2 — 20 méter között. A Károlyszinten 
változik a dőlés, majdnem függélyesen két hatalmas részre szétágazván. 
A második legvastagabb vaskőelőfordulás közvetlen Nadabulán a kincstári 
Istvántelér, mely három szinten igen jól fel van tárva, vasköve főképen 
pát és barnavaskő 0-65—4 méter vastagságban és 6 hóra szerinti csapás
sal, mely azonban 2— 3 borára is átváltozik átlagosan északi dőléssel.

*  í g y  ta lá ltak  újabb időben vo ln yn zokat a M álhegyi-bányában , m elyekbő l 
K ratjsz József bányagondnok úr pár szép példán yt m úzeum unk szám ára ajándé
kozn i szives vo lt. ' V
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A vaspáttelér gyakran porfiroid palarétegekkel van átszőve és tar
talmaz fakóércz és súlypátlencsóket.

A mellékkőzet világos porfiroidkőzet, vetődések nagy szerepet ját
szanak, megmagyarázván a csapás és dőlésirány gyakori változását.

Ezen két fő vaskőfekvőhely mellett e csoport gazdag kisebb pátvas- 
telérekben is, melyek vastagsága O’BO— 1‘35 méter között váltakozik.

Kincstári vaskőbányák léteznek jelenleg Nadabula, Rudna és Csncsom 
községek területén. Nadabulán három pátvastelep ismeretes, melyek eleje 
a legmélyebb szintről fölfele le van fejtve, a második pedig csekély vastag
sága folytán mívelésre nem méltó. Budán a bányák csak 1898 óta művel
teinek újból és itt az eddigi föltárások alapján három, összesen 4'5 méter 
vastag pátvastelep ismeretes és magasságban három egymástól 60 méter 
távol táróval konstatáltatott.

Csúcsomban a bányamívelés tárgyát egy manganpát-teleptelér képezi, 
melynek csapásiránya azonos a nadabulival: 3— 15 hóra között déli dőlés 
mellett és vastagsága 10— 12 méter között ingadozik.

E telepnek kitöltése kvarcz és mangánpát, réz- és kénkovanddal be
hintve.

A Rimamurány-salgótarjáni Vasműtársaság altáróját Rozsnyón 1900 
novemberben telepítettek, jelenleg 1500 méter hosszú; a Szadlovszky- 
teleret már átszelte 2— 8— 10 méter vastagon és a Bernárdi-telérig még 
vagy 300 méter lesz hajtandó.

Még felemlítendők az ilyen régi érczfekvőhelyekből származó gorczok, 
melyek tömérdek vaskövet szolgáltattak az utódoknak és mai napig is 
értékesítettnek.

Ezen óriási pátvaskő-gorczok élénken világítják meg a régiek csodálni 
való kitartását a nemesfém után való kutatásaik alkalmával.

-k

Végre kedves kötelességet teljesítek, midőn köszönetét mondok mind
azon tisztelt uraknak és szaktársaknak, kik feladatom keresztülvitelében 
támogatni szívesek voltak. Ezek a következők:

Sziklay Géza és Szegheő L ászló Rozsnyó város polgármestere és 
főjegyzője, Beanszky V endel m. kir. bányatanácsos az itteni kincstári 
vaskőbányászat igazgatója, Czekmingek A lfkéd m. kir. fő bányabiztos, a 
m. kir. bányabiztosság főnöke és K baüsz József a rimamurány és salgó
tarjáni vasműigazgatóság bányagondnoka.


