
3, Menyháza vidékének geológiai viszonyai.

(Jelentés az 1904. évi kiegészítő fölvételekről.) 

Dr. Papp Kap.oly-tói.

Di\ Pethő Gyula főgeologus, a kiváló természettudós 1902 október 
14-én elkalálozván, a Biharban és a Kódru-Móma hegységben megkezdett 
fölvételei félben maradtak. Ezen félben maradt területek közül a 19. zóna, 
XXVI. rovatra eső Ökrös vidékét a múlt évben dr. Böckh H ugó, m. k. 
bányatanácsos, a selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskola tanára 
egészítette ki, s ezen lapot már közelebbről ki is fogják adni. A délre eső 
20. zóna, és XXVI. rovatbeli, Borosjenő és Menyháza vidékét ábrázoló 
lapon szintén maradt pótolni való fölvétel, különösen Nadalbest és Bavna 
vidékén, s ezt a kiegészítő fölvételt végeztem én az 1904 óv nyarán, 
A ckek Viktob m. k. bányamérnök segédkezésóvel.

Menyháza vidékének stratigraphiáját dr. Pethő Gyula már 1889-ben 
megállapította: « N é h á n y  adat  a Kó d r u - h e g y s é g  g e o l ó g i á j á h o z ) )  
czímű jelentésében, a múlt évben pedig dr. Böckh H ugó : « A d a t o k  a 
K ó d r u  h e g y s é g  g e o l ó g i á j á h o z #  czímű jelentésében a régibb ada
tokat helyesbbítette.

A Kódru-hegység tektonikájáról a két kutató homlokegyenest ellen
kező nézetben van, ezt a hegységet ugyanis dr. Pethő r ö g h e g y s é g n e k  
tartotta, míg dr. B öckh H ugó szerint a Kódra typusos rég i  l á n c z h e g y -  
sóg  maradványa.

Ezen kérdés eldöntését tapasztaltabb geológusokra bízván, rövid 
jelentésem keretében csupán a bejárt terület stratigraphiájáról és köz
gazdaságilag értékes anyagairól szólok.

Menyháza környékét a következő kőzetek alkotják:

A) Ü l e d é k e s  k ő z e t e k :
1. Arkóza ... _.. .... ....’ ... ....
2. Vörös és zöld palák, diabastufákkal
3. Quarczit homokkő ......... .... ....

J Alsóperm 

Felsőperül
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4. Lemezes mész és márga, vörös palákkal
5. Dolomit és mész .... .... _  __ ._. _
6. Yörös mész _  „  „  _  „. „  _  „
7. Homokos sötét mész _  „  „  _  _
8. Sötét és vörös mész... _  _  ._ .... „
9. Crinoideás szürke mész .... „. .„

10. Yörös pala és márgás mész ..„ „. _
11. Agyag, márga s homok ....... ...............
12. Fiatal harmadkori kavics _  _  _
13. Mésztufa ... .„ „  „  .... _  .... ....
14. Yörös agyag és homok vastelepekkel „
15. Alluviális képződmények.

B) T ö m e g e s  e r u p t i v  kőz e t e k .

I. Gránit.
II. Quarczporpkyr.

III. Diahas.
IV. Porphyrit.
Y. Melaphyr.

YI. Pikrit.
YII. Andesit.

Ezek a kőzetek a Kódra hegység délkeleti nyúlványán, Barzesd, 
Nadalbest, Szlatina, Monyásza, Ravna, Dézna és Bestyirata aradvármegyei 
községek határában fordulnak elő, azon háromszögalakú területen, a 
melyet ezen községek között húzott vonal Biharvármegye határával bezár, 
s a mely területnek közepében Menyháza kies fürdője fekszik.

A) Üledékes kőzetek.

1. Arkóza.
így  neveztem a helyszínén azokat a csillámos, brecciás kőzeteket, 

a miket dr. Pethő quarczcsomós pliyllitnek, dr. Böckh H ugó pedig csil
lámos konglomerátnak nevez, s mindkét szerző egyértelműen az alsó 
permbe helyez.

Ezt a képződményt Menyházától északkeletre a Boroj vízesésen alul 
találtam északkeleti dülésű padokban, azután a Yalea-rúzsi legfelső ágá
ban a 20. zónás, XXYI. rovatbeli lap északi szélén, s végül Barzesdtől 
északkeletnek a Blaha-patak fölött az 508 méteres Plesu hatalmas szik
láiban.

... .... Alsótriász
Felső (?) triász 

... .... Rhaetiai
__ Liasz ?

~~ | Jura

_  _  Tithon
Pontusi

_  ._. Diluvium
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2. V örös és zö ld  palák, diabastufákkal.

Ezek a képződmények vörös, zöld, szürke kókesfekete színű agyag
palák, a melyek vékonylemezes és leveles szerkezetűek. Gyakran fehér- 
színű, selymes palákkal váltakoznak s gyönyörű, rezgésen gyűrődött réte
gekben, fodros hullámokban kilométereken át láthatók. Közibük diabas 
és quarczporphyr tufák települnek, a miket gyakran alig lehet a térképen 
kiválasztani.

Főelterjedésük a ravnai völgyágazatokban van, a honnét észak felé 
a Yalea-Lungán átcsapva, a Cserbásza és Sipot nevű hegyek tájáig nyo
mozhatok.

A Yalea Lungában, a siklótól keletre, olyan vörös színű palákba 
mennek át, a melyek rendkívül hasonlítanak a werfeni palákhoz s bár 
kövületnyomokat itt találtam bennük, de azokat meghatározni eddigelé 
nem sikerült.

Ezek a valealungai vörös palák abban is elütnek a typusos permi 
paláktól, hogy szabályosan rétegzettek.

Különben is ezen palákat már homokkő complexus különíti el a 
ravnavidéki paláktól.

Ravna vidékén a gyűrődött palák rétegzésében semmiféle szabály- 
szerűség sincs, hanem igen érdekesen a diabastufa-vonulatok bennük 
ENy— DK-i irányokban helyezkednek, a Kódru hegység csapásának foly
tatásában.

Úgy dr. Pethő, mint dr. B öckh H ugó egyértelműen az alsó permbe 
sorozzák ezeket a palákat, s a közibük települt diabastufákat.

3. Quarczit hom okkő.

Egyrészt a Kódru magaslatait, az Arszura és az Izoi gerinczet 
alkotja, a hol a quarczporphyr és a triász dolomit közé illeszkedik, más
részt pedig a Ravnai Magurát s a Plop tetőt képezi, a hol az előbb em
lített vörös-zöld palák és az alsó triásznak tartott lemezes mész között 
helyezkedik.

Ennélfogva mind határozottabban tűnik ki L óczy Lajos állítása, 
hogy az Arszura quarczithomokköve fokozatosan fejlődik ki a felzitpor- 
phyrokból. Dr. Pethő a quarczporphyrokat fiatalabbnak tartotta a quar- 
czithomokköveknól, a mely felfogást dr. Böokh H ugó említett jelentésében 
a Kódru főgerinczén tett megfigyelése alapján megczáfolta.

A quarczithomokkövek kora nagyon valószínűen felső-perm.
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4. Lem ezes mész és márga.
A tárgyalt quarczithomokkövekre a Yalea Lunga keleti fején és 

Eestyirata-Arnód között itt-ott' vöröses palák telepednek, a melyekről 
előbb említem, bogy ezeket a permi vörös paláktól már szabályosabb ré
tegzésük elkülöníti. Ezek a vörös palák általában keletnek dűlnek. A quar
czithomokkövekre máshol, így pl. a restyirátai Yalea maréban, közvet
lenül lemezes, márgás meszek következnek, a melyekre azután a sötétkék 
dolomit concordánsan reátelepül.

A márgás meszek gyakran törmelékes palás kőzetbe, majd vöröses 
palákba mennek á t; s minthogy ez a csoport a permi quarczithomokkövek 
és a triaszbeli dolomitok közé concordánsan települ, legvalószínűbben az 
alsó triász werfeni rétegeibe sorozhatjuk úgy a vöröses palákat, mint a 
lemezes márgákat.

5. Triaszkorú dolom it és mészkő.
A Kódra végnyulványán a dolomit több helyütt előfordul. így ma

gának a főgerincznek délkeleti lejtőjén, a Tyinósza rétjén, a hol a sötét
szürke dolomit a quarczithomokkőre telepszik. E helyütt sötétlemezes 
mészkő következik rá s erre ismét világos, sőt fehér dolomit. Ez utóbbiak 
azonban elkülönítendők a jelzett sötét dolomittól.

Másik előfordulása Eestyirata, Arnód vidéke és a Yalea lunga felső 
keleti vége, a hol a siklótól fölfelé vivő ló vasút igen szép feltárásait mu
tatja. E helyütt a kékes-fekete dolomit vagy közvetlenül a quarczit ho
mokkőre telepszik, vagy a mi a leggyakoribb, vöröses pala, illetőleg leme
zes márgás mész helyezkedik vékony sávban közibük. Ezen sötétfekete 
dolomitok diilése általában északkeleti, 30— 50 fokkal.

Kelet felé haladva a vaskóhi plateaun, vörös színű dolomitok váltják 
föl, majd világosszürke dolomitok és meszek következnek, a mik azután 
a íensík dolinás kietlen vidékeit nagyobbrészt borítják.

Ezen dolomitokban eddigelé kövületet nem találtam, korukról tehát 
többet nem mondhatok, mint a mit L óczy L ajos, Böckh János és Pethő 
Gyula megállapítottak Kimpnél, a hol a meszek felső triaszkora a Pty- 
chytes Lóczyi, Böckh’ alapján kétségtelenné vált.

Más kérdés azonban az, hogy az ezen meszek* fekiijében levő bitu

* A biharmegyei Vaskók és Kimp vidékéről, a Bój forrás és a Leurdiásza 
lejtőiről dr. P ethő  G y u la  boldogult fő geológus, s újabban M ih u t ia  Sándor  temes
vári tanár gazdag spongia és korálfaunát gyűjtöttek, a miknek jegyzékét itt köz
löm: Peronidella, sp., Colospongia, sp., Celgpkia submarginata, M ü n ste r , Pinaco- 
phyllum gracilr, M ü n ste r , Enoplocoeha cirmala, Iy l ipst ., Steinmanráa Semseyi,
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menes dolomitok szintén a felső triászba tartoznak-e? Kövületek hiányá
ban természetesen mind kiában való a találgatás. Kétségtelen, azonban 
az, hogy a sötétszürke, s vöröses dolomitok, úgyszintén a vaskóhiplatean 
világosszürke dolomitjai a triászba tartoznak.

Harmadik előfordulása a sötét dolomitnak a menyházai mély fúrás 
300 méteres mélységében van. Az innét kikerült dolomit petrographiailag 
teljesen azonos a tyinószai és az arnódi sötét dolomittal.

6. V örös mész.
A Tyinósza rétje fölött, közel Bihar vármegye határához, az emlitett 

dolomitokra vörös meszek települnek, a melyekben több ragadozófóreg 
hátilemezének az átmetszete látszik. Ezek az ú. n. bactryllium átmet
szetek tudomásom szerint eddigelé csak a kagylómészből és a keuperből 
ismeretesek. A szóbanforgó példány úgy nagyságára, mint formájára rend
kívül hasonlít a Bactryllium giganteum, H e e b *  rhsetiai emeletbeli 
fajra, s így föltételesen, míg egyéb bizonyítékaim esetleg meg nem vál
toztatják, a nevezett vörös meszet a rhsetiumba sorozom.

7. H om okos sötét mész : liász.
Ezen meszeket úgy L óczy L ajos, miként Pethő Gyula liaszbelinek 

tartották, és pedig «jellemző liaszbeli pectenek és gryphaeák* alapján, 
a miket L óczy L ajos födözött föl Monyásza régi kastélyával szemben, s 
későbben dr. Pethő is kiegészített a Piatra ku laptye táján való gyűjté
seivel. L óczy és Pethő meghatározásainak helyességét dr. Bőckh H ugó 
említett jelentésében kétségbe vonja, és pedig főkép egy vékony bordás 
Harpoceras alapján, a mit a sonkolyosi patakban R ozlozsnik Pál talált, 
s a mely a doggere utal.

V in a ssa , Amblysiphonelht, sp., Evivospongia cerea, S toppin a , Cryptocoelia Zitteli, 
Steinm ann , Leiospongia mitlepocata, M ü n ste r , PinacophiUum gracile, M ü n ste r , 
Thecosmilia granulata, K l ip s t e in , Thecosmilia subdichoioma, M ü n ster , Thecosmilia 
sublaevis, M ü n st e r , Thecosmilia badiotica, Y o l z , Omphalophyllia radiciformis, 
K l ip s t e in , Omph. recondila, L a u b e , OmphalophyUia boletiformis, M ü n ste r , Myrio- 
phyliia, sp., Margaropliyllia crenaía, M ü n ste r , Montlivaultia obliqua, M ü n ste r , 
StylophyHopsis Pontebbanae, V o l z , hastraea plana, L a u b e , Stromatopora dubia, 
P a p p , Monotrypa Pethői, P a p p . Ezek alapján a kimpvidéki meszek helyét a nori- 
kumi. és a karniai emeletek határán kereshetjük, a mit különben, dr. P ethő  egyéb 
fossiliák alapján már régen megállapított.

* S toppani : Paléont Lomb.; Infraliass. (III. Ser.) Zóna Avicula contorta) pag. 
143., pl. 33. C., B sch er  v . d. L inth  Geolog. Bem. Voralberg, pag. 122. Taf. YI. Pig. C. 
S t e in m a n n : Einfülirung in die Pateontologie, Leipzig 1903, pag. 331.
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Czíeán Gyula sj^elaeologus barátomtól értesültem, hogy ő a L óczy- 
féle lelethelyről számos gryphaeát és pectent gyűjtött, a miket annak 
idején dr. Pethő részére el is küldött. Én magam is gyűjtöttem L óczy 
lelethelyéről és a Piatra ku laptye alsó homokos meszéből mintegy har- 
mincz hiányos kövületet.

Ezeket azonban idő hiján eddigelé meg nem határozhattam, s így a 
térképmagyarázó szöveg publikálásakor fogom ennek eredményeit közölni.

A helyszínén nyert impressióm után, megvallom, hogy én is a 
Gryphaea cymbium, L amk. középliaszbeli fajra gondoltam.

8. Sötét és vörös mész.
Az említett homokos lueszekre sötétszínű, de főkép vöröses tiszta 

meszek telepednek, a melyekben a P i a t r a  ku l a p t y e n  hatalmas kő
fejtő van. Ez a mészvonulat innét a Medgyesvölgy keleti lejtőjén észak
nak húzódik, s többek között a CzÁKÁN-féle medgyesi barlangnál is vilá
gosan látszik, hogy a sötét márgás padokon concordánsan telepszik a 
vörös mészkő szakadékos tömege.

Korukról, bár kövületnyomokat találtam ezekben, egyelőre többet 
nem mondhatok, minthogy a jurába tartoznak.

9. Crinoideás szürke mész.
A menyházai fürdő fölött, a Medgyesvölgy bejáratán szürke meszek 

következnek, a melyek crinoidea nyéltagokat, bryozoa, spovgia és korái 
maradványokat tartalmaznak.

Mindezideig azonban nem határozhattam meg pontosabban a 
fajokat.

10. V örös pala és márgás mész.
Ugyancsak az említett helyen, egyik kőfejtőben, a szürke meszeket 

vörös pala borítja, a melyből sikerült egy rhabdophyllia koráit kiütnöm, 
s pedig valószínűleg ugyanazt a fajt, a mely a kétségtelenül tithonkorú 
meszekben is gyakori.

Monyásza és Szlatina közöttt ez a vörös pala, a mely szemlátomást 
elüt úgy a diaszbeli, mint a triaszbeli vörös paláktól, váltakozik azon 
márgás meszekkel, a mely a monyászai völgy fölött hatalmas padokban 
meredezik, s a melybőikét nagy kőfejtőben robbantják a követ és szállít
ják a borossebesi mészkemenczékhez.

Ezen meszekből számos diceras és korái-maradvány van előttem, 
a melyek első tekintetre tithonbeli typusra vallanak.



(7) FÖLVÉTELI JELENTÉS. 61

Ezt támogatják dr. Böckh H ugó úrnak említett jelentésében (pag. 
147) Írott következő szavai is : «A legfelsőbb szürkés és fehér színű korálos 
meszeket, melyek között gyakoriak a pala betelepülések, már a tithonba 
valóknak tartom.))

11. Pontusi agyag és Homok.
Nadalbesten, az Arszurára vezető út végén, 5 méteres kútásásból, 

néhány jellegzetes pontusi kövületet szereztem. Ugyanez az agyag meg 
van a Kódrura vezető út mellett, a Goronistyén is, a hol egy bővizű árok 
mélyén a quarczitgörgetegek alatt megtaláltam. A dél felé siető árkok 
mélyén azután számos helyütt kibukkan ez az agyag a kavicstakaró alul ; 
az említett helyeket csupán azért említém, mert ezek a hegység felé a 
végpontját jelzik a pontusi agyag terjedésének.

A goronistyei árok említett helye mintegy 400 m magasságban van 
a tenger szintje fölött.

12. Fiatal harm adkori kavics.
A Kódra déli lejtőjét óriás szemű kavicsok, mondhatnák görgetegek 

födik, a melyek a magasabb oldalakon közvetlenül az alaphegységen, 
lejebb azonban a pontusi rétegeken fekszenek. Helyenkint, így Nadalbest, 
Szuszány vidékén, diluviális agyag takarja el szemünk elől, különösen a 
dombtetőkön; az árkok oldalain azonban mindenfelé ott találjuk. Ugyanez 
a kavicstelep az, a melyet Pelhő Gyula magashegyi óriáskavics néven 
emlegetett, s melynek képződését a pontusi kortól kezdve a diluviális 
időkig tette, a melyek azonban bizonyára még a diluviumban is gyara
podtak.

13. Mésztufa.
A restyirátai Yalea maréban több helyütt igen fiatal eredetű mész

tufákra bukkantam, a miket azután a vasbányák kitöltéseiben is meg
találtam. Már a régebbi leírások emlegetik, hogy a vaskőnek hasadási 
lapjain édesvízi mész is észrevehető vékony lemezekben; Pethő Gyula az 
Arnódbánya alatt levő üregekben azután meg is találta. Az arnód-korbui 
hegyivasut * építésekor ugyanis a bemetszés két kis barlangot tárt föl, 
a melyek telve voltak vasérczczel. A dolomit-barlang üregeit 2— B cm-nyi 
cseppkőkóreg bélelte ki, sőt néhol magukat az érczcsomókat is cseppkő
réteg vonta be. Az érczlerakodás és a eseppkőképződós tehát egyidejűleg

*  P ethő  G y u la  : A  Kódru-Móna és a Hegyes-Drócsa keleti találkozása Arad- 
megyében. A m. k. Földtani Intézet 1893. évi jelentésének 66. oldalán.



62 D5 PAPP KÁROLY (S)

is folyamatban volt, valószínű azonban, hogy a. mésztufák zöme a har
madkor legvégén képződött.

Édesvízi rneszet hoztam föl a tauczi bánya 36 méteres aknájából 
is, a hol a laza homokos mész szintén közvetlenül a dolomitot kérgezi be.

14. D iluviális vörös agyag és hom ok vastelepekkel.
Ez alkalommal nem szólok a Szuszány, Nadalbest és Nyágra lankás 

oldalait fedő vöröses sárga agyagról, a miket dr. Pethő igen pontosan 
térképezett, hanem inkább az arnód-korbui vörös agyagról akarok röviden 
megemlékezni, minthogy ez a terra rossa közgazdaságilag valóságos kin
cset rejt méhében és már több mint száz éve szolgáltatja a vasérezet. 
Valószínűleg elmúlik még pár évtized, a míg tartalma teljesen ki fog 
merülni.

Pethő Gyula a vastelepek képződését a plioczén kor fiatalabb idő
szakába teszi, a mikor erről a területről az elegyes vizű tenger lassankint 
visszahúzódott. Kétségtelen azonban, hogy a diluviumban is tartott a vas 
és a mangánérczek képződése, mert a vörös agyagban és a homokban 
fészkenkint, csomósán vannak az érczgumók; a vörös agyagnak a zöme 
pedig bizonyára a diluviumban képződött. Ezt a képződményt leghelye
sebben terra rossának nevezhetjük, a mely a babórczes agyagtól sötétebb 
vörös színével és porlékonyságával különbözik.

A terra rossa váltakozik fehér színű, könnyű és sima tapintatú, taj
tékszerű földdel, a mely talán egykori andesittufák maradványa.

Dr. Pethő Gyula elmélete szerint a vas- és mangánérczanyag dús 
magnetit tartalmú, lágy andesittufákból képződött. Eölteszi, hogy a lágy, 
pelites, magnetites tufarétegek 30— 40 méter vastagon borították a vaskóh- 
restyirátai fensíkot, a mely rétegekből ha a tufák Magnetit-tartalmát még 
oly csekélynek tekintjük is, óriási mennyiségű vas iszapolódhatott ki és 
maradhatott meg a terület mélyedéseiben.

Nem szólva ezen elmélet kissé merész föltételeiről, csupán azon 
tényt említem, hogy vastartalom még a legfehérebb mészben és dolomit
ban is van.

Különösen a tengeri eredetű mészkő anyagához kevés vasoxydul 
tartalmú agyag mindig keveredik, a mely azután az oldódva málló mészkő
felületen mint oldhatatlan rész kiszabadul. Levegőn a vasoxydul oxyddá 
alakul át, a finom agyagpor pedig idővel felhalmozódik s végre az élénk 
vörös színű agyagot (terra rossa) alkotja, a mely minden mészkőterületet 
vastag takaró gyanánt borít.

A vas-anyag eredetéért tehát nem is szükséges a pelites andesit- 
tufákhoz fordulni.
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Hozzávéve még az egykori völgyek fenekén stagnáló vizeket, s a 
szénsavas, vasasforrásokat, igen. könnyen megmagyarázhatjuk a G-yepyas- 
ércz-telepek képződését. A vasérczekkel együtt lerakodtak azután a vassal 
szoros vegyi-rokonságban levő mangánérózek is.

15. A lluviális képződm ények.
A keskeny völgyekben, a szűk patakmedrekben sehol sem halmo

zódnak fel tetemesebb mennyiségben az alluviális lerakódások.
Az ó-alluviumhoz számíthatjuk a monyászai katholikus templommal 

farkasszemet néző C i t r a m o n t á n  b a r l a n g  iszapos agyagját, a melyből 
Czárán Gyula spelaeologus barátom praehistorikus cserépedényeket s házi 
állat csontokat ásatott ki.

B) Tömeges eruptiós kőzetek.
Ezen kőzetek meghatározását dr. Szádeczky Gyula egyetemi tanár 

urnák, a kolozsvári m. kir. Ferencz József tudomány-egyetem ásvány
földtani intézet igazgatójának köszönöm.

I. Gránit.
A Kódru délnyugati homlokán, az Izoi tető lábánál három helyen 

bukkanik ki az óriás kavicstakaró alól a gránit-mag, ú. m. Szlatinánál, 
Nadalbestnél és Barzesd fölött.

Az utóbbi helyen meglehetős nagy területen találtam a Blalia patak 
medrében és ennek mindkét oldalán. Szádeczky tanár úr a barzesdi patak 
gránitjáról a következőket írja:

Muscovit-granit, hullámosán sötétedő Quarczczal; Földpátja mikro- 
klin és andesin-oligoklas (A62 An^, továbbá oligoklas-andesin (Ab3 Ant).

II. Quarczporplryr.
Szuszány határából, a Dimbu Tócsi oldalán a Facza Merisori quarcz- 

porphyrjából dr. Pethő 1891. szept. 24.-én gyűjtötte darab leírása dr. Szá
deczky tanár tollából:

Or t h o k l a s - qu a r c z p  orphi r .  A Quarczothálózatos repedések jár
ják át, de ezért nem sötétedik hullámosán. Orthoklás több, mint a Pla- 
gioklás. Az utóbbiban fehér csillámféle pikkelyek képződnek, épen úgy, 
mint az alapanyagban is, a mi szintén repedésekkel van behálózva. 
A Biotit Haematittá alakult, járulékosan Apátit, Epidot és Magnetit. Ide
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gén zárványként aprószemű quarczhomokkő. A szabad szemmel látható 
barnás és zöldes sávok talán beolvadt idegen zárványokra vezethe
tők vissza.

A Yalea Tyeuz 409. pontjától északnak, a patak nyupati oldaláról 
leütött o r t h o k l á s - q u a r c z p o r p h y r  erősen át van kristályosodva, 
Biotitja epebb, Quarcza corrodált.

A szuszányi Merisóra, Balásza orthoklas quarczporphyrján (gyűjt, 
dr. Pethő 1891. VII. 9-én) a fehér csillámmá alakulás főleg az elválási 
lapok mentén messzire haladt.

III . Diabás.
Diabás, illetőleg diabás-porphiritnek nevezhető alkalmasabb név 

híján, megfelelőleg az előbbi gyakorlatnak, habár az említendő kőzetekre 
ezek a nevek nem igen illenek, mert pyroxen ásvány nincsen és nem 
is volt bennük és mert földpátjuk is savanyúbbnak látszik, mint a nor
mális diabásoké.

Afanitos sűrű diabások ezek, melyekre még leginkább illik a spilit- 
név. Az érczeken kívül úgyszólván egyetlen lényeges ásványuk a pla- 
gioklás Földpát, a mi tű- vagy léczalakú, rendszerint 10 0 körüli szöglet 
alatt sötétedő szövedéket alkot.

A következő darabokon: Valea Tirsze, Biharmegye határáról 561. 
pontról gyüjté Papp 1904 aug. 4-én, Tirsze völgy Biharvármegye hatá
ráról az 561. ponttól északnak gyüjté Papp 1904 aug. 4-én, monyászai 
völgy balpartjáról gyüjté Pethő 1891 aug. 29-én: nagyobb, de többnyire 
csak mikroskoppal látható kristályokban andesin-oligoklas (A6a An±) is 
megjelenik, úgy hogy ezeket nevezhetjük d i a b a s - p o r p h i r i t n e k ,  Elvál
tozásnál fehér csillám képződik bennük.

Apró Magnetit-pontok sűrűn vannak hintve közöttük, némelykor 
alárendelten Ilmenit-léczek is. Előfordul továbbá apró Haematit is és 
egyesekben Sphen is, ritkán kevés Chalkopyrit.

Zárványként Quarczhomokkő darabkák vagy agyagos, ritkábban cal- 
citos részletek, kivételesen mint az említett 561. ponttól északra talált 
kőzetben, olivinszerű serpentinesedő töredék.

A repedésekben némelykor apró Quarcztöltelék, esetenkint Chlo- 
rittal. Apró mandulás képződmények is vannak, így a Bunku DNy-i lej
tőjén, Boroj völgyben, dr. PETHŐ-től 1891 aug. 27-én gyűjtött darabban, 
külső részükön Calcit, belől Quarcztöltelókkel s ebben igen élénken mozgó 
folyadékzárványnyal. A Bavna patak mellett, a templom mögött Czákán 
Gyulától 1896-ban gyűjtött darabban efféle lapos üregek Ripidolit-Chlo- 
rittal és Quarezczal vannak töltve.
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Elváltozás következtében Chlorit, kevés Quarcz, Calcit, Epidot, rit
kán, mint a Yalea lunga 244. vasúti profiljánál 1904 jul. 25.-én PAPPtól 
gyűjtött kőzetpéldányban, kevés biotitféle Csillám, Leukoxón, Limonit is 
előfordul bennük.

A Pareu Eizsniezi csel maré nevű ravnai völgyben 1904 ju l. 8.-án 
P A P P -tó l gyűjtött példány sávos a Magnetitben gazdagabb és szegényebb 
rétegek váltakozása folytán. Az említett C z á r á n  gyűjtötte ravnai példány 
az elválási lapok mentén bekövetkezett nagymérvű chloritosodás (ripi- 
dolit) miatt palás.

A d iabas é r in tk e z é s i k őzete, a melyben Földpát alárendelt sze
repet játszik, mellette, (így a Eavna falu felső végén a jobb parton 1891 
okt. 1-én és a Pareu Eizsnyiczi csel maré 1891 okt. 3.-án dr. Peteő-íőI 
gyűjtött darabokon) Augit és Epidot is megjelenik, Magnetiten kívül Ilme- 
nitet is tartalmaz egyenetlenül eloszolva. Chlorit, Leukoxén, Szerpentin, 
mint bomlási termék szerepel. A ravnai temetőtől északra 526. ponton 
1904. jul. 9.-én Papp gyűjtötte példányban kevés Földpáton kívül Mag- 
netit, kevés Haematit, Chlorit, Calcit-szemcsék és üregekben Quarcz.

IV . Porphyrit.

A nadalbesti Frunzse északi oldalán a 722. ponttól északra 1904 
szeptember 27.-én Papp gyűjtötte kőzet dr. Szábeozky tanármeghatározása 
szerint porphyrit, 1— 3 mm-nyi andesin-oligoklas (Ab% Anj) Földpátokkal. 
Chlorit, talán Amfibolnak, mint eredeti színes ásványnak elbomlásából. 
Kevés Epidot, apró Zirkon, gyéren Quarcz, mint bomlási termék. Mag- 
netit, Haematit, Ilmenit, Sphen.

V. M elaphyr.

A Valea Tirsze, Cserbásza hegygyei szemben 1891-ben dr. Pethő 
gyűjtötte példány dr. Szádeczky tanár szerint: melaphyr, fehér csillámos 
elváltozást szenvedett Földpátléczek összekuszált halmaza között Szer
pentinné és Magnetittá változott Olivin kristálykák.

V I. Pikrit.

A Sztrikoj alatt a 226. iparvasuti profilnál a liasz- vagy dogger- 
korú sötét palákban dyke-ben talált kőzetet dr. Szádeczky tanár úr a kö
vetkezőkép írja l e :

Pikrit Quarczzárványokkal, 1-—2 mm. idiomorph Olivin, kevesebb
A m . kir.  földtani intézet évi jelentése. 190b. 5
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titántartalmú ibolyás, homokórás szerkezetű Angit, nagyon kevés utoljára 
kivált Plagioklas (Andesin), elvétve barna csillám, Calcit holokristályos 
halmaza.

V II. Andesit.
Pyroxénandesit lávakitörés a dóznai Törökhegyen található. A kú- 

pocska táblásán repedezett lávatömegből áll. Anyaga hypersthen-augit- 
andesit.

Nagyobb elterjedésnek az andesittufák, a miket észak felé Szlati- 
náig, s innét délkeletnek a Bunkuluj-tetőn (659 m) át a czeleczeli Antal- 
házáig követhetünk. A konglomerátos, brecciás andesittufák kietlen szir- 
teket alkotnak Dézna és Eavna között. A turistáknak egyik legkedvesebb 
kiránduló pontja egy magánosán álló óriás tufa-szikla: a századik meny
asszony sírkeresztje a déznai várhegyen.

A  menyházai artézi kút.
A menyházai hőforrásokról már sok kimerítő ismertetés jelent meg, 

így a többek között dr. Pethő Gyula : Néhány adat a Kódru hegység geo
lógiájához czímű 1889. évi jelentésében részletesen közli a hőforrások 
(25— 32° C) hőmérsékletét és vizük elemzését.

Gróf W enckheim F eigyes, a fürdő tulajdonosa 1895-ben a hőforrások 
között lefúratott 340 méter mélységre, s itt 23° C hőfokú vizet értek el. 
A kiömlő vízmennyiség 24 óránkint 1440 köbméter, vagyis 14400 hektoliter.

A fúrást Z sigmondy Béla kezdte, majd Breicha J. W . furómester 
végezte be gyémánt-fúróval. A kihozott kőcsapokból Leinwattep. Gyula 
uradalmi gondnok, továbbá Czábán Gyula földbirtokos és Ballauer K ristóf 
menyházai rom. kath. plébános urak számos példányt ajándékoztak a 
földtani intézet múzeuma részére.

Miként dr. H ajnal A lbert kigyósi uradalmi orvos úrtól értesültem, 
a fúrás idejében ott járt dr. L óczy Lajos egyetemi tanár, a ki biztatóan 
nyilatkozott, s eredményes fúrást jósolt, mondván, hogy a dolomitból ok
vetlenül nagy mennyiségű hévvizet fognak nyerni. Valóban úgy is tör
tént, csupán a víz hőmérséklete maradt lejebb (23° C) a közeli 32° C 
hőforrásokénál.

A nálam levő kőcsapok 13, 8 és 5’5 cm átmérőjüek, s fölülről le
felé a következő kőzeteket mutatják: a 123 métertől kezdve, honnét a 
gyémántfúrás megindult, calciteres szürke mészkő vörös erekkel, majd tiszta 
szürke mész; 200 métertől lefelé szürke mész márgás erekkel, vörös mész, 
vörös, majd sárgás pala, feketés mész, feketós pala; 280 métertől lefelé 
szürke, majd sötét dolomit.
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Az utóbbi.dolomit kétségtelenül triaszkorú dolomit; a fölötte levő 
valószínűleg jurakorú meszek- és palákról, majd a pontosabb összehason
lítás és a vizsgálódás fog útbaigazítani.

A víz több méter magasra szökött, jelenleg azonban elvezetik vizét 
& fürdő számára s látható kifolyása a fúrás csövéből a felszín fölött 1 m 
magasan van.

A kút vizét dr. L engyel Béla budapesti egyetemi tanár elemezte 
és közömbös hévviznek találta. Ezer súlyrósz vízben foglalt alkotó rósz 
mennyisége grammokban:

Na =  Nátrium .... .... „. .... .... ... 000850
Ca =  Calcium._. ._ .... .... ._ _  .... 0*29143
Mg — Magnézium .„ .... .... .... .... 0*11850
SOi =  Sulfát _  „  _  „  _  _  0*06920
Cl =  C hlor.... „  _  „  „  „  „  0*00520
C03 =  Carbonát ... 0*70050
Si02 =  Siliciumoxyd .„ ... .„ .... ._. 0*08431
Szabad szénsav (C0.2) 0*5366 =  272 cm3.

Ipari czélokra hasznos anyagok.
Ezek között nagyfontosságú a menyházai jurabeli v örös-tark a  és 

fe h é r  m árvány. Bég ismert lelethelye a Piatra kulaptye (tejes kő) a 
menyházai fürdőtől északkeletnek.

Ezen a helyen 1877 óta fejtik a márványt, nagyobb mértékben és 
rendszeresen azonban csak 1887 óta. A kőbánya gróf W enokheim F rigyes 
tulajdona, s jelenleg Mairovitz E mil bérli, a kinek Borossebesen már
vány-, mész- és fatelepe van. Ezt a kőzetet több helyütt fölhasználták, 
így az Arad-Csanádi Arasutak aradi palotájánál (1888), a Domány udvar
nál (1889) Aradon; a szentannai és a gurahonczi vasúti állomási épüle
teknél (1889). Lépcsők és folyosótáblák 3 méternél is hosszabbak, lépcső
házi fordulóhelyekre való táblák 2— 2*5 köbméter, a legnagyobbak 4 X  6 
méter nagyságúak. Legújabban a kecskeméti törvényszékhez készítettek 
2— 3 méteres átmérőjű lapokat.

Ezen márványokból egész sorozat koczka-minta van a m. k. Föld
tani Intézet Stefánia-úti múzeumában.

Sirkőkészítóshez igen Ízléses kőzet a piatra ku laptyei szürke m ár
vány, valamint a sötét márvány is, a mely úgy Monyásza, mint Menyháza 
vidékén számos helyütt található.

Monyásza és Ravna között a tithon korú meszeket két nagy kőfejtő
ben robbantják s szállítják mészégetéshez Borossebesre.
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Az arsznrai quarczit-homokkövet olvasztókemenczék bélésének és 
malomköveknek használták régebben. A restyirátai vas olvasztókban tűz
álló alzatul a restyirátai Magúra (825) quarczit-homokkövét használják.

A restyirata-vidéki vas- és mangánbányák leírása.

Idei fölvételeim közben Acker Viktor bányamérnök barátommal 
együtt részletesen bejártam a vaskóh-restyirátai fensík összes bányatele
peit, s jónak látom ez irányú tanulmányaimat is közzétenni, annál in
kább, minthogy dr. Pethő Gyula boldogult főgeologus, a ki ezt a vidé
ket térképezte, csak röviden és átnézetesen szól a vastelepekről, a me
lyeknek —  1892. évi jelentése szerint —  különben is csak egy részét 
ismerte.

A bányák a Kódru hegység 600— 700 méteres plateauszerű magas
latain és ennek hajlásaiban vannak. A hegységet diaszkorú palák, quar- 
czithomokkövek, főkép azonban triaszkori dolomit és mészkövek alkotják. 
A dolomit és a mészkövek dolinákkal szaggatott fensikká terülnek el, a 
melyet fiatal harmadkori, főkép pedig diluviális agyag borít. Ebben a 
vöröses laza agyagban vannak a vas és mangánérczek fészkenkint össze
halmozódva. A nagyobb telepek aránylag közel vannak egymáshoz, mert 
mintegy 15 négyszögkilomóternyi területen sorakoznak.

A bányák természetes útai Vaskóh, Zimbró, Restyirata, Dózna és 
Monyásza felé vezetnek. Jelenleg azonban főkép Menyházára és Restyira- 
tára szállítják az erezet. A menyházai olvasztóhoz a Korbu bányatelepről 
sikló közvetítésével iparvasút vezet, a melyen Arnód, Taucz, Grázsgyúr 
és Németbánya érczeit is leszállíthatják. A restyirátai olvasztókhoz pedig 
a következő telepeknek van természetes útjok: Kaptalány, Karmazán, 
Valea-Száka, a kroknai telkek és Ponorás.

Ezek a bányák jelenleg a következők tulajdonában vannak: gróf 
W enckheim F rigyes borossebesi uradalma, a nagyváradi latin szertartású 
püspöki uradalom, Váradi Török Gyula déznai birtokos, és gr. Z selénszky 
R óbert zimbrói uradalma.

A vas- és mangánbányák múltja.

A restyirata vidéki vasbányákról a legrégibb Írott följegyzés 1750- 
ből maradt ránk. A monyászai fölvigyázó jelenti az igazgatóságnak Aradra, 
hogy a Korbun a föld színéről elfogyott az érez és legalább egy ölnyire 
kell leásni a vasércz után, a miért is bérjavítást kér.
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Érdekes adatok maradtak föl a vaskóhi, brihényi, monyászai, res- 
tyirátai, zúgói, déznai, zimbrói és a ravnai vasművekről az 1823-ik évből. 
Ugyanezen időkben a vasérczek termőhelye,1 az ú. n. Kontrovers-grund 
(szélességben félóra, hosszasságban 12 órajárásnyi terület) Arad és Bihar- 
vármegyék határán, igen sokáig vitás volt; a nagyváradi két püspökség 
és az aradi kincstári igazgatóság veszekedtek rajta, míglen 1829-ben 
palatinusi végzéssel igazították ki a határt. Ezekben az időkben a vas- 
bányákat sekély aknákkal művelték, 14 ölnél mélyebbre senki sem ment, 
s mindenki azon iparkodott, hogy egy lyukból minél több érczet hozzon 
ki. Minthogy az erezet csak hevenypestekben olvasztották, csak az okker
sárga vasérezet szedték ki, míg a vörös-, barnavasérczet s a mangán- 
érczeket a hányókon félredobták. Egy olvasztókemencze évenkint átlag 
400 mázsa kovácsolt vasat termelt, s egy mázsa vas előállításához 5 mázsa 
vaskő és 6— 6 öl fa volt szükséges.

A vaskövek igazi természetét H aueb Ferencz 1852-ben fölismerte,2 
nem ugyan itt, hanem a közeli Bév környékén, a hol a vörös agyag
ban találta a vasérczeket, a melyek helyenkint 1000 mázsás tömbökké 
álltak össze a mészkő tölcséreiben is, 6 láb mélyen a plateaut borító 
agyagban; a Togyer Bita vasércze 15 % vasat tartalmazott.

Ezzel szemben később Peters3 a nevezett órcz-lerakodásokat compli- 
kált ércztelepek utolsó productumainak tekinti, s egyes vastelepeket a 
mészkő rétegeivel concordáns helyzetben rajzol, a mely felfogás mind
máig temérdek haszontalan kísérletezésnek lett a szülőoka.

Becses, önálló megfigyeléseket közöl dr. Schmidl A dolf : Das Bihar- 
gebirge (Wien 1863) czímű művének 180— 185. és 304. oldalain.

Munkájából megtudjuk, hogy a restyirátai és monyászai olvasztók 
együttesen évenkint 25,000 mázsa nyersvasat produkáltak, az előbbi 1849, 
az utóbbi 1856 óta áll fenn. A borossebesi uradalom adományozott bánya
telkeinek területe 15 bányamértékre rúgott. Az átlagos évi termelés a 
borossebesi uradalom bányáiban 1855 óta 42,000 mázsa vasércz, 1860 óta 
2000 mázsa mangánérez.

Az érczek kiadóképessége a borossebesi uradalom bányáiban 
38— 40% . vas és 70%  mangán. A déznai Török-féle uradalom bányái

1 Ueber die Eisenindustrie dér f'rüheren Zeit in dem südöstlicken Ungarn. 
Oesterreisehe Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen. Wien 1860, 20. Febr. VIII. 
Jg. No. 8.

2 F ranz v on  H a ü e r : Ueber die geologiseke Beschaffenheit des Körösthales 
im östlichen Theile des Biharer Comitates in Ungarn. (Jakrb. d. k. k. Geol. Reiclis- 
anstalt, 1852, III. Jg. Wien, Pag. 31, 32.)

3 K a r l  F. P e t e r s : Geologische und mineralogisehe Studien aus d em  süd- 
östliclien Ungarn. (Wien, 1861. Pag. 100—102.)
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Taucz, Valeaszáka, Korbu, Grázsgyur 30% vaskiadós érczei mintegy 
14,000 mázsa nyersvasat szolgáltattak.

A zimbrói uradalom Ponoras bányáiból (70%-os) mangánérczet is 
szállitanak, évenkint 2000 mázsát; a zimbrói olvasztó évenkint legföljebb 
400 mázsa nyersvasat producál.

A vaskóhi vasmű, a nagyváradi r. kath. püspök tulajdona, akkoriban 
4000 mázsa nyersvasat producált.

Az előbbi időkben —  mondja Schmidl —  az egész mészfensíkon 
rablóbányászatot űztek. A gyakori babérczlerakodásokba 2— 3 öles aknákat 
mélyesztettek, míg a meddő meszet el nem érték, s akkor a vasérczet ki
szedve, az aknát bedöntötték. A WALDSTEiN-grófi uradalom intézője, Jahn 
V iktor 1861-ben más módszerhez fordult. Ugyanis a barna, homokos 
agyagot, a melyben a babérczek vannak, teljesen lehordatja, az érczet ki
válogatja, a meddő anyagot tovább viteti, s ezt a manipulácziót addig 
folytatja, míg a mészkövet el nem éri. Ezt a módszert Arnód egyik haj
tásában próbálta ki, s itt látszik egy nagy bevágás, a melyből 6— 10 
ölnyi mélységig a vasfészkeket tartalmazó agyagot egész a csupasz mész
kőig kihordták.

M adbrpach L ivius : Magyarország vasérczfekhelyei (Budapest 1880) 
munkájának 90— 92 oldalain foglalkozik az említett vastelepekkel, s 
Peters nyomán szintén azon hibás megfigyelésből indul ki, hogy a mo
nyászai vasérczfekhelyek juramészben fordulnak elő.

Rendkívül becses elemzéseket közöl azonban a korbui, grázsgyúri 
és az arnóti vas- és mangánérczekről.

L óczy L ajos egyetemi tanár 1886. évi jegyzeteiben pregnánsan írja 
le a vastelepeket. Restyirátai kirándulásáról (1886 jul. 28.) szólva, a követ
kezőket mondja: «Arnód alatt dolomitos, sötét, hasadékos mészkő. Maga 
a bánya terra rossával kitöltött völgyfejen van. Ebben a Limonit nem 
váltakozik a mészkőrétegekkel, miként ezt Peters rajzolta. Az agyagban 
a mangántartalmú vasércz apró fészkekben van. Az egész plateaun, Korbu. 
Arnód. Taucz és Grázsgyúr között vörös, ércztartalmú agyagot találunk, 
a mely a babérczes agyagtól sötétebb színével és porlékonyságával kü
lönbözik. Az agyag vízszintes rétegzésű s benne ökölnyi és fejnagyságú 
érczdarabok. A terra rossa alján fehér, tufás, lágy agyag van, a mely 
burokszerűen takarja a triaszdolomitot és meszet.

Az apró érez kiválasztása métermázsánkint 10 krajezárba kerül egy 
munkás napjában 5— 6 métermázsát képes összeszedni. A Korbun évekkel 
ezelőtt nagy tömeg érezre bukkantak, a melyből 1600 métermázsa vas
érczet hordtak ki.

Meglepő jelenség, hogy a bányatelepek a mészkő plateaunak dolo- 
mit-alkotta déli szegélyén sorakoznak.»
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Pethő Gyula 1 a vastelepeknek csak egy részét ismerte, ezek kép
ződését úgy magyarázza, hogy a vaskóh-restyiratai fensíkot a szármáti- 
korban lágy, pelites andesittufa borította, a melyben temérdek magnetit- 
szemecske volt. A magnetitpor lassankint kiiszapolódott, a mélyedésekben 
összegyülekezett s idők folytán, különböző chemiai folyamatok közbejöt
tével átalakult a mai vasórczek anyagává.

A restyirátai vastelepek uralkodó vasköve a Limonit vagy Barna- 
vasércz, a mely részben mint mocsárércz stagnáló vizekkel borított terü
leten képződött, részben mint babércz vagy oolitos vasércz, vastartalmú 
forrásokból r a k ó d h a t o t t  le.

Ezen módon magyarázza Acker V iktor is a nevezett vastelepek kép
ződését1 2; a szénsavas vizek áthatották a laza vastartalmú agyagot (terra 
rossa) ezt kioldották, concentrálták és egyes helyeken szabálytalan fész
kekben lerakták.

Helyesebben úgy mondhatnék ezt, hogy a restyiratai fensík egykori 
völgyeinek fenekére csapták le a stagnáló vizek és a szénsavas vasas for
rások a Limonitot s egyéb vas- és mangánérczeket. Hogy szénsavas for
rások voltak e vidéken, azt a restyirátai völgyekben gyakran található 
mésztufa bizonyítja. A vasérczek képződését a pliozén végére és a dilu- 
viumba tehetjük; azaz a vörös agyag képződésével ugyanegy időbe.

Végül Gretzmacher Gyula leírását említem.3 Szerinte a vastartalmú 
hegység 1 köbméterében 0'2 köbméter darabos- és 0 8  köbméter törme
lékes érez van. 0  tehát agyagot, homokot nem is ismer. Csak így ért
hetjük meg azon adatait, hogy 1 köbméter darabos érez súlya 45 méter
mázsa; a törmelékes érezé 35 métermázsa; holott ha kissé utánajár a 
dolognak, megtudhatta volna a hutamestertől, hogy 10 láda ( =  1 köb
méter) vasércz és mangánércz súlya a 12 métermázsától a 17 méter
mázsáig változik.

Kiválogatott darabjait, ScHELLÉ-vel megemeleztetvén, a grázsgyuri 
darabos érez 47 ’4 %  vasat, s a törmelékes érez 2 0 4 %  vasat tartalmazott. 
Csak azt sajnálja, hogy az ú. n. sziklát, a melyről azt mondják, hogy 
óriási kiterjedésben dús Ankerit-érczet tartalmaz, nem láthatta.

Ilyen kijelentései után nem csudálkozhatunk, hogy Gretzmacher 
Gyula 10 Km hosszú és 1 Km széles területen 20 méter mélységű vas

1 Dr. P ethő  G y u l a : Vaskóh környékének geológiai viszonyai. (A  m . k. Föld
tani Intézet 1902. évi jelentése, pag. 80—82.)

2 A c k er  V ik t o r : Vasércztelepek képződése. (Bányászati és Kohászati Lapok, 
38. évfolyam, I. köt. 4. szám, 1905 febr. 15; pag. 210.)

3 Ju l iu s  G r e t z m a c h e r : Bergmánniches Gutachten ü b er  das Eisenerzvorkom- 
inen dér Borossebeser Eisenwerks-Gesellschaft von Vaskóh.

(UngarischeMontan Industrie Zeitung, Budapest 15. Nov. 1902., No.22, VIII. Jg.)
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telepet tételez föl; a miből 200.000,000 köbméter érczes tömeget, azaz 
1800.000,000 métermázsa darabos érezet és 5600.000,000 métermázsa 
törmelékes érezet számít ki; ezek színvastartalma 2.504,080,000 méter- 
mázsa.

(xretzmacher Gyula becslésében semmiféle reális alap nincs, s 
igazán csudálatos, hogy az érdemes tanár ilyen szertelenségekre vete
medett.

Az ércztelepek leirása.

1. K orhű.
A monyásza-restyirata-vaskóhi utak keresztezésén, a Bavnai-Magura 

keleti lábánál fekszik.
A telep délkeleti részén levő bányakastély 743 méter tengerfölötti 

magasságban van, a bányatelep gödrös részei ennél mintegy 20 méterrel 
mélyebbek, úgy hogy a kiinduló iparvasut tengerfölötti magassága 713 
méterrel jelezhető.

A bányatelep délnyugatról északkeleti irányban elnyúló alak, a 
melynek hosszasága 400 méter körül van. Erre merőlegesen szélessége a 
40 és 110 méterek között váltakozik; átlagos szélessége azonban 60 mé
ternél többre alig becsülhető. A telep nagysága ezek szerint 24,000 négy
szögméter. Ezt az egész telepet minden oldalról triaszkorú dolomit veszi 
körül, a melynek sötétes vagy vöröses színű padjai 22 h csapásban 
25—:50° között váltakozva EK felé dűlnek. Az egész telepet úgy kell kép
zelnünk, mint a dolomitszirteknek egy hatalmas mélyedését, a melyet 
vasórczet tartalmazó vörös agyag tölt ki.

A bányakastély előtt levő kertben láthatjuk a vöröses színű dolomit 
szálban levő rögeit, s nehány méterre innét a nagy bevágásban már 
10 méteres vastag sötét agyagot látunk feltárva, sőt a bevágás aljából 
mélyesztett 28 méteres akna végig az agyagban, illetőleg ennek érezfész- 
keiben haladt, míg alul a dolomitot elérte. A dolomitot a bennszülött 
bányászok bábiczának nevezik s nagyon jó l tudják, hogy ebben többé 
érezet már nem kapnak.

Az említett bevágást 1902-ben a ScHMiDT-BoMLYN-féle társulat készí
tette, hosszasága 20 h irányban 50 m és 15 m széles. Alján a középtájon 
jelenleg 18 m-es aknából jó minőségű vasérczet hordanak ki s ezt kocsik
ban közvetlenül az iparvasutra tolják. A gödör 10 m-es szelvénye vöröses 
agyagot, rozsdás homokot, közben fehér kaolinszerű földet, főkép azonban 
sötét mangános agyagot tár föl. A gödör tetején 7* méter vastagságú 
rétegből tiszta mangánérczet rostálnak.

Közel ezen bevágáshoz, ennek déli szóién, a kerítés mellett levő
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körtefától 30 m-nyire nyugatra 1892-ben 65 m-es aknát mély esztettek, a 
melyből az 1897. évig folytonosan szedték az erezet, kavonkint mintegy 
600 ládával. Az akna fenekéről északnak 15 m hosszasságú tárna volt 
hajtva, a mely az említett bevágás alá nyúlt, másrészt a 40 m-es szintből 
délkeletnek is hajtottak 9 m hosszú vágatot. A helyszínén Szabó és Pável 
fölvigyázók pontosan megmutatták az akna és a vágatok helyét, a miből 
megállapíthattuk, hogy 90 m2 területről 36,000 láda ( =  3600 m s) vasérczet 
szedtek ki, a mely vasérezmennyiség 1 m2 terület alatt átlag negyven 
méter vastag érezhordó rétegre utal. Ez az óriási érczhalmaz úgy a múlt
ban, mint a jelenben páratlanul áll az összes restyiratai bányák területén 
és meghaladja még azt a 20 méteres átlagot is, a mit Gretzmacheb Gyula 
arra az említett szertelen nagy területre fölvett.

Ezen óreztömegnek egy része még ott maradt, minthogy a kihordott 
anyag helyét nem tömedékelték rendszeresen, s a meglazult földtömeg 
leszakadva, 1897-ben az összes ácsolatokat egyszerre összezúzta.

Az érez vöröses színű Limonit volt. A kerítés mellett levő körtefa 
tövében jelenleg 24 m-es aknából mangánérezet szednek ki. Ezen akná
nak két 9— 9 m-es vágata a dolomitszirtekig hatol; s főkép a kőzet üre
geiből, párkányai alól eddigelé 3000 láda erezet szedett ki egy munkás
csoport. Mintegy 63 m s terület alól tehát 300 köbméter (á 15 mmázsá- 
jával 4500 mmázsa) érez került elő, a mi ötödfél m-es érczvastagságnál 
valamivel többet ad e helyütt.

Nézzünk egy gyengébb hozamú aknát. A nyugati szélen, egy nagy 
bükkfa tövében 12 méter mélységre ásott egyik csoport, s minthogy itt 
magánföldet (wad) talált, a mit jelenleg nem használnak, 5 és 6 m-es vá
gatokkal oldalt fordult. Körülbelül 12 m2 terület alól kiszedett 250 láda 
( =  25 köbméter) vasérczet; e helyütt tehát 2 m körül van az érezhordó 
réteg.

A miként a munkások szóbeli fölvilágosításából, de a termelés meny- 
nyiségéből is meggyőződhettem, ez az utóbbi adat vehető a legáltaláno
sabbnak a Korbu területén.

Vessünk egy pillantást a Korbu területére. Az egész telep egy be- 
sülyedt, hepe-hupás terület, a melyen gödör gödör mellett van; az egy
kori kiadósabb aknák körül levő nagy sülyedések s a nemrég abbahagyott 
aknák fakorlátokkal elkerítve, jó  képet adnak a telep rétegeibe való be
tekintésre.

A legmélyebb aknák a telep közepe táján voltak s ma jobbára be 
vannak. omolva. Ezek a következők: a már említett 65 m-es akna; a 
nagy bevágás északnyugati végén egy 44 méteres akna, a melyből már 
4 óv óta szedik az érezet, és a vályogos bódé alatt egy bedőlt 58 m-es 
akna, a melyből 9 évig dolgoztak változó sikerrel.

FÖLVÉTELI JELENTÉS.
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nagyobb arányú bányászat 
aknáztak ki és szállítottak

Úgy a délnyugati, mint 
a délkeleti végen 10— 15 
m-es aknák voltak s van
nak jelenben is üzemben, 
a melyek jobbára sárgás, 
száraz vas-érczet adnak.

A m e d e D c z e  k ö z e p é n  

v a n  a l e g t i s z t á b b  v a s é r c z ,  

m í g  a p e r e m e n ,  k ö z v e t l e 

n ü l  a d o l o m i t  m e l l e t t  s 
e n n e k  ü r e g e i b e n ,  m a n g á n -  

é r c z e t  t a l á l n a k .

A Korbu területén mint
egy 90 nemrég beomlott, 
és 30 művelésben álló vagy 
tavaly felhagyott aknát ol
vastam össze.

A szabad térségeken 
érczrakodóhelyek vannak, 
négyszögmóterenkint 50 
cm magasságú kaliczkákba 
rakva. Egy négyszögmé
ternyi felületű kaliczka 5 
ládát, két négyszögméter
nyi területen összehordott 
érez 10 ládát tölt meg. 
Egy köbméter érez tehát 
annyi, mint 10 láda, súly
ban az üreges vasércz 12 
métermázsát, a tömött vas- 
ós mangánércz .16 méter- 
mázsát nyom.

A Korbu terület én 30,500 
métermázsa vas- és man- 
gánérezet találtam így rak
tározva.

A kapott informatiók- 
ból azt is kiszámíthattam, 
hogy 1861 óta, a mióta a 

tart, körülbelül 1.800,000 métermázsa érczet 
le a monyászai és a restyirátai olvasztókhoz.

(20)
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A Korbu jelenlegi érczmennyiségének becslésénél a már említett ta
pasztalatokra támaszkodom. Jelenleg az érezhordó réteg vastagságát 2 
méternél többre nem igen becsülhetem. Ily módon a 24,000 m 3 terület 
alatt 48,000 köbméter érezmennyiség adódik ki, a mi köbméterét 15 
métermázsával számítva, 720,000 métermázsának felel meg. Ennek leg
nagyobb része igen jó  minőségű vasércz: Limonit és kevés Hsematit; és 
körülbelül hatodrésze, tehát 120,000 métermázsa mangánércz.

2. Korbu rimuluj.
A Korbu közvetlen közelében, ettől délre van ez a telep, a mely 

EK-i díilésű dolomitpadok között, ennek egyik kis medenezéjében helyez
kedik. A telep 50 m hosszú, 30 m szélességű terület; 15, 20 m mély ak
nákkal van föltárva, legmélyebb aknájával a vörös agyagot 30 méter mély
ségig szelték át, a hol a dolomitra bukkantak.

Ercze főként Limonit, a mely erősen mangános; vastartalmát mint
egy 30% -vei jelezhetjük. Az 1500 m3 nagyságú terület aránylag még 
nincs nagyon megbolygatva, úgy hogy bár gyenge előfordulás az egész, 
2 m-es átlagos érezvastagságot számíthatunk alatta, tehát 3000 köbméter 
érczet, a mi 15 métermázsájával 45,000 métermázsa vegyes érczet adna. 
Ebből válogatással s rostálással mintegy 5000 métermázsa mangánérczet 
lehetne elkülöníteni.

3. Karmuzán.
Ez a telep két részből áll. Az egyik: a Felső-Karmazán közvetlenül 

a Ivorbuhoz csatlakozik, ennek északkeleti végében, lefelé lejtő oldalon 
van; a másik az Alsó-Karmazán a Restyirata felé vezető völgyágazatok
ban terül el.

a) F e l s ő - K a r m a z á n t  1861 óta művelik 7, 10 méteres aknákkal, 
s jó  közepes minőségű vasérczet nyernek innét. A vasat tartalmazó agya
gos terület hossza 60 ■ m, szélessége 20 m körül van, s ezen az 1200 
m3-nyi területen 2 méteres érezvastagságot föltételezve, 36,000 méter
mázsára becsülhetjük érezmennyiségét. Felhalmozott érczkészlete 1885 
láda, a mi 1*5 métermázsájával számítva 2827 métermázsát ad.

b) A l s ó - K a r m a z á n  kelet felé nyíló völgyágazatban, felső részén 
680 m t. f. magasságban, dolomitszirtek közé ékelődött terület, a mely
ből az érez legnagyobb része már ki van szedve. Százával olvashatjuk 
össze a völgy fenekén a 4— 5 m-es gödröket, a melyeket a vörös agyag
ban a dolomitig ástak le. A kapott informatiókból ítélve, mintegy 100,000 
métermázsa érczet hordtak ki innét,

Az Alsó-Karmazán hossza 300 méter, a völgyfenék szélessége 10
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méter; ezen 3000 m2 terület alatt legföljebb 1 méter vastag érczliordó 
réteget tételezhetünk föl, s igy 45,000 mmázsára becsülhetem még a föld
ben levő érczet. Ebből mangánérczre mintegy 10,000 mótermázsát számít 
hatok. A völgyágazatokban fölhalmozott órczmennyisóg 3000 láda, azaz 
(á 1*5 mm) 4500 mmázsa.

If. Arnód,
Korhűről a László nyeregre vivő iparvasut mellett, a Ravnára vivő 

völgy fejénél kezdődik ez a telep, a mely azután két hajlással fölvisz a 
korbu-monyászai út mellett levő tetőre, a melynek tengerfölötti magas
sága kerekszámban 760 m. A délkeleti hajlás hosszasága 380 m, mintegy 
10 m átlagos szélességgel; ezen árkot kitöltő vörös agyagba 10— 12 m-es 
gödröket mélyesztettek, a hol dolomitsziklát értek el. Ezen hajlás fölött 
terraszszerű magaslatban áll az agyag, 30 és 50 m-es szabálytalan alakit 
területen, s itt 30— 35 m-es aknákkal jó, súlyos érczet hoztak a fel
színre. A másik ág a telep ENy-i végén 120 m hosszaságú, 10 m széles 
hajlásban van, s itt egy 32 m mély aknát jelenleg is művelnek. A tetőt az
után, mintegy 5000 m2 területen, súlyos vasércz- és mangángumókkal 
bővelkedő agyag borítja, a melyet .10— 20 m-es gödrökkel évtizedek óta 
művelnek. A múlt években bánáti bányászok rendszeres ácsolattal mé
lyesztettek a tetőn két aknát, azonban 6 m mélységben már dolomitra 
bukkantak, s abbahagyták a kísérletet. E helyütt ugyanis már a dolomit
kőzet széle van, a mely azután a bányatelep középső részét nagy darabon 
elfoglalja s meddővé teszi.

Arnódot csaknem egy század óta folytonosan művelik és vasérczé- 
nek legnagyobb részét már kiszedték; 1861 óta körülbelül 700,000 méter- 
mázsa erezet hordtak el innét.

•Jelenleg fölhalmozott érczkészlete 4000 láda, a mi 1 *5 métermázsá
jával számítva 6000 métermázsának felel meg, ebből körülbelül 600 
métermázsa mangánércz.

Ha a szabálytalan terület nagyságát nézzük, a délkeleti hajlás 
3800 m2, ennek terrasza 1500 m2, az északnyugati ág 1200 m 2, s a tető 
5000 m2; úgy hogy Arnód összes éreztartalmú területét 11,500 m2-re 
tehetjük.

Minthogy a bánya minden része nagyon ki van művelve, az agyag
ban levő érezvastagságot 1*5 méternél többre nem igen becsülhetem, ily 
módon 17,250 m3 érezmennyiségre gondolhatunk, a mi (m3-re 15 mmázsá- 
val) 258,750 métermázsának felel meg. Ebből az 58,750 mmázsa fölös 
számot bízvást mangánéreznek vehetjük.
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tt

elhagyott és bedőlt akna 
műveletes akna; az apró számok 

mélységét mutatják.

zöldpalák (werfeni réteges), 3 =  alsó
triász lemezes mész, 4 =  dolomit.

A Menyháza és Vaskóli között levő vas és mangánbányák helyszínrajza.

á. a) Kotrovenczi kajlás.
Arnódtól nyugatra a Kotrovencz (Kontrovers) nevű Kopaszhegy 

aljában van Józsa M iklós területe, a melynek vöröses agyagjában, 8— 10 
m-es gödrökben, jó  vasércz van. Mennyiségét mintegy 10,000 méter
mázsára becsülöm.
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5. Németbánya.
A Yalea-Límga felé levezető árokban, illetőleg az e fölött levő terra- 

szon, a siklótól keletre, Arad- és Biharvármegyék határán terül el.
A szűk völgyben felül rostálásra való mangánércz, lejebb súlyos 

vasércz található a vörös agyagban, a melynek vastagsága a völgyben 
10— 18 m. között váltakozik, a magasabb részeken 24— 30 m-t is elér. 
Egyik 30 m-es aknában, közvetlenül a dolomit fölött, 8 m vastagságú 
mangánércztelepet tárt föl egy restyirátai bányász.

Közvetlenül a megyehatáron láttam a Vaskóin vasércz- és márvány- 
bányatársulatnak 6 m-es szépen ácsolt aknáját a dolomitba hajtva.

Azt hiszik talán, hogy a dolomitban vasat találnak! Kár minden 
krajczárért, a mit ebbe a szerencsétlen aknába beleölnek.

Németbányán 6000 láda sárgás vas- és tiszta mangánércz van fel
halmozva, a mi mintegy 9000 métermázsának felel meg.

Németbánya egyáltalában még kevéssé kihasznált terület, a melyen 
nagy remény van a bányászatra. Dús mangántartalmánál fogva különösen 
figyelemreméltó. Területe 11,400 m® körül van, a melyen sikeres bányá
szat remélhető, s ezen terület alatt 2'5 m-es érczvastagságot bízvást föl
tehetünk, a mely számítással 28,500 m 3-nyi, azaz 427,500 mótermázsa 
érczet sejthetünk ezen a bányatelepen. Ebből a mennyiségből 80,000 
mótermázsa mangánérezet részint rostálással, részint válogatással el 
lehetne különíteni.

6. Stipok és Borlozsel.
a) Németbányától északra van a Stipok nevű hegyoldal, a mely már 

a diaszkorú vörös palák agyagos takarójában rejti limonitgumóit. Bégi 
beomlott tárna és mintegy 150 elhagyott akna nyomaira akadtam. Varga 
Kálmán restyirátai lakos 14 m-ben, a vörös palák fölött mangános limo- 
nitot ütött meg.

Az egész Stipok érczmennyiségét nem sokra becsülöm, Mintegy 
40,000 métermázsa száraz érezre lehet itt kilátás.

b) Ezzel kapcsolatban emlékezem meg a B o r l o z s e l  nevű elhagyott 
bányatelepről. Ez Stipoktól északra, az Arzuri tövében 780 m. t. f. ma
gasságban fekszik Arad- és Biharmegyék határán.

A triaszkorú dolomitot fedő vörös agyagban 2— 3 m-es gödrök mu
tatják a vas jelenlétét.

A száraz érez mennyisége, úgy vélem, alig haladja meg a 10,000 
métermázsát.
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7. Taucz.
Mintegy 760 m t. f. magasságú fensíkon s ennek hajtásain, illetőleg 

lejtőin fekszik.
Mint valami sirhalmokkal födött és elhagyott temető tűnik fel az 

utasnak, ha Monyászáról Vaskóhra menet ezen a szabad térségen szét
tekint. Gödör gödör mellett, begyepesedett halmok egymásba folyva, jelzik 
az egykori rablóbányászat nyomait. Ma sincs sokkal különben, mint 100 
évvel ezelőtt; csupán a Vaskóhí Vasércz- és Márványbánya-társulat mé- 
lyesztett nemrég a fensík középpontján 36 m-es, rendesen ácsolt aknát, 
a mely jó  áttekintést ad az egész vasércztelepről. Az akna 24 m-ig terra 
rossá-ban, illetőleg ezzel változó fehér agyagban halad, itt laza, vörös
színű meszes homokkövet ért el, a mely valószínűleg fiatal harmadkori 
vagy diluviális források képződménye; 26 m mélységben azután dolomit 
következik. Ebből a dolomitból, a mely 2 h csapásban 75°-al DK-nek 
dűl, a 36 m-es szintben nyugatnak, illetőleg északnak haladtak vágatokkal 
s a dolomitnak egy dolinaszerű mélyedésébe jutottak, a melyet vörös 
agyag, s a széleken mangánérez, a középső részekben vasércz tölt ki. Az 
ércztelep szabálytalan; egyes fejnagyságú érczgumók helyenként több köb
méternyi tömegekké csoportosulnak, másutt a meddő agyag teljesen kiszo
rítja az érczet. Ezen akna környékén azonban átlag 3 m-nyi vastagságú 
érczképződmónyt fölvehetünk a számítás alapjául.

Egy másik szép föltárás a tauczi-Hurtop nevű dolinából halad be 
északról a Taucz fensík alá.

Ez a közös altáró jelenleg 160 m hosszaságban járható, s idáig a 
dolomitban halad; szóbeli értesülés után itt a beomlott ácsozatok táján 
kezdődött az érez, és pedig vörös agyagban, a miként az omladékból ez 
látszik is. Ezt csak úgy magyarázhatjuk meg, hogy itt ismét egy óriási 
dolinaszerű mélyedés volt, a melyet a fiatal harmadkorban illetőleg a 
diluviumban kitöltött a terra rossa és az ezt kisérő vasérczképződmény.

Ez az altárna sok kutatót félrevezethetett, gondolván, hogy ime itt 
a sziklában haladtak, s gazdag ércztelepekre bukkantak.

Pedig világos, hogy itt is csak a vörös agyag tartalmazza a vas- 
érczet. A bennszülött bányászember ezt igen jól tudja, s a hol a mélyben 
bábiczát ér el, ott tovább nem megy lefelé, hanem oldalt és fölfelé tör az 
agyagban.

Újabban azonban, mióta a mangánt keresik, szívesen megy le a bá
nyász a kőig, mert tudja, hogy ennek mentén és a dolomit üregeiben 
találja a legkiadósabb mangánösszehalmozódásokat.

Taucz területén három bányabirtokos osztozik, ú. m. gr. W enciíheih 
Fbigyes, Yábadi Töbök Gyula és a nagyváradi latin szertartási! püspöki
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uradalom, illetőleg ennek bérlője: a Vaskóhi Vasércz- és Marvánjbánya- 
társulat.

Ezen bányabirtokok közül legtöbb remény lehet még a gr. W enck- 
HEiM-féle területhez, minthogy legkevósbbé van kihasználva, s aknái igen 
sekélyek voltak mindenkor, úgy hogy a mélységben még becses vas és 
mangánérczek rejtőznek. A legkihasználtabb terület a TöBÖK-féle bánya
telek. Az érezre reményt nyújtó területet mind a három birtokon mint
egy 60,000 m2-nek találtam, a melyen egy méteres érczvastagságnál ma 
már többet alig tételezhetünk föl, ilymódon 1 m 3-t 15 mmázsával szá
mítva, Taucz halmai alatt mintegy 900,000 mmázsa rejtőző érczet be
csülhetek.

Ebből a gr. WEMCKHEiM-féle bányaterületre mintegy 450,000 mmázsa 
vasércz és 50,000 mmázsa mangánosércz esik.

A grófi Tauczról 1861 óta mintegy 300,000 mmázsa érczet hordtak 
ki, míg a TÖBÖK-féle területről legalább is még egyszer annyit.

A grófi Taucz érczkészlete 2500 láda, azaz 3750 mmázsa.

8. Grázsgyúr.
Egyike a vaskóhi fensík legrégebben ismert bányaterületeinek, fek

vése: magaslaton kb. 760 m t. f. magasságban.
A múlt század negyvenes éveiben a Barni mélyedésben lévő kút 

tájáról tárót hajtottak az út alá 1 h csapásban mintegy 150 m-nyire; az 
út alatt 200 m hosszan húzódott ez, míg hegyes szögben visszament a 
kút másik oldalán levő horpadásba,

Grázsgyúr területeit jelenleg a gróf WENCKHEiM-féle uradalom és a 
nagyváradi püspökség bírják.

Megtekintettem az út mellett a grófi telken egy 38 m-es aknát, a 
melyből 1904— 1905 telén nehány bányamunkás 6000 láda ( =  600 m3) 
érczet szedett ki, mintegy 120 m2-nyi területről. Tehát e helyütt 5 m 
átlagos érezvastagság esik a bányatelepre. Ez azonban ritka szerencsés 
eset, a melyet átlagul tapasztalataim szerint a Grázsgyúron épen nem 
vehetünk. Nem sokat csalódom, ha az Összes érczettartalmazó 70,000 m2- 
nyi terület alatt 1 m-es órezvastagságot veszek föl. Ezen számítással 
Grázsgyúrnak elrejtett érezmennyisége 1.050,000 mmázsát ad. Ebből 
gr. W enckheim területére 400,000 mmázsa vasércz, 50,000 mmázsa man
gánosércz esik.

Grázsgyúrtól lefelé jövet delnek, a Korabicza nevű árkot találjuk, a 
mely híres Pyrit-pseudomorfozáiról. Az egykori Pyrit-anyag teljesen 
Limonittá változott át, megtartva a Pyrit kristályformáit. A kristályok a 
borsónagyságtól tojásnagyságig változnak, formájuk ötszögtizenkettős
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(pentagondodekaeder) szabadon 
és átnőtt ikrekben ; igen ritkán 
a koczkarhombtizenketősselcom- 
binálva.

A kristályok az árokban a 
vöröses agyag felső részein talál
hatók, ma ez a hely be van gyö- 
pesedve, s azért ásni kell utánuk, 
régebben azonban, a mikor itt 
szekérút vitt a Grázsgyúr felé, 
ezrével hevertek az úton s Jahn 
V ilmos egykori uradalmi igazgató 
innét szedette zsákszámra a kris
tályokat.

Lefelé menet a Korabicza- 
árok a Valea Szakába torkollik, 
s ennek a völgynek száraz med
rében végig találhatjuk a Pyrit- 
pseudomorfoza kristályokat.

9. Valea Saca.
Ez a bánya-telep a Valea- 

Ivorbu és a Valea-Saca között levő 
nyergen és ennek északi lejtő
jén terül el. A nyereg hosszá- íflvcxvi "S > 'S 9
bán út vezet, a mely mellett 
10— 12 m-es aknák láthatók, a 
Saca-völgy felé néző oldalon itt- 
ott 40 méternyire is lementek a 
vörös agyagban, míg a dolomitra 
bukkantak.

A bányatelep gróf W enck- 
heih és Töbök Gyula birtoka, s 
együttes éreztartalmazó felülete 
5,2000 m2 körül van, a mely alatt 
1 méteres érczvastagságot véve,
375,000 métermázsára becsülhe
tem a sárgás-vöröses vasérczet.
Ebből mintegy 125,000 mmázsa esik gróf W enckheim [területére, a mely 
jóval kisebb TöRÖKénél. A lejtős oldalakon a grófi uradalomnak mintegy

A m. kir. földtani intézet évi jelentése. 190h. 6
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1700 mmázsa, TÖRÖKnek 4500 mmázsa érczkészlete van ládák szerint 
lerakva. Megbízható adatok ntán kiszámítottam, hogy a gróf területéről 
mintegy 100,000 mmázsát, TÖRÖKéről 200,000 mmázsát hordtak el a múlt 
században a restyirátai olvasztókhoz.

10. a) Kroknai Pariit.
A Yalea Sacából Arad- és Biharmegyék határa hirtelen keletnek 

fordul, föl a tetőre.
Itt találjuk egy völgyfejen a Purlit nevű elhagyott bányatelepet, a 

melynek 8— lOm-es gödreiből tiszta, de könnyű Limonitot szedtek. Vas
tartalma. mintegy 25% , s szürke vashoz az érez eléggé bevált. Újabban 
100 métermázsa érczet szedtek ki, sez ott van az erdős hajlásban kirakva. 
Az érezmennyiséget mintegy 10,000 métermázsára becsülhetem.

10. b) Banyisóra.
Biharvármegye határán a Ponorásra vezető út mellett, gyönyörű 

dolinasorozat kezdődik; a vöröses agyag telve van apró gödrökkel s a 
völgy mélyén elhagyott tárnaszáj is látszik. Valaha igen sok mangános vas- 
érczet hordtak innét Vaskóhra, több mint 200,000 métermázsa érez került 
ki ezen völgyoldalnak dolomitüregeiből; jóformán az összes lyukakat ki
piszkálták, úgy hogy jelenleg alig van e helyütt érezre remény.

11. Kroknai JVormund vagy Marmunt.
Az említett helyektől délnyugatra, a megyehatár csücskén, a restyi

rátai és a zimbrói útak találkozásán van ez az elhagyott telep, a melyen 
mintegy 1000 métermázsa gyönge vasércz, (20%-os Limonit) van felhal
mozva. Körülbelül 20,000 m® területet föd itt a vörös agyag, a melynek 
8.— 10 m-es gödreiből szedték ki a Limonit-gumókat. Az érezvastagságot 
1 dm-nól többre nem igen becsülhetem s így (köbméterét 15 mmázsájával 
véve) mintegy 30,000 métermázsa Limonitot sejthetünk ezen terület alatt.

Eddigelé nem sok érczet szedtek ki e helyről; alig 10,000 mmázsát.

12. Ponorás.
Dolinákkal borított völgy lejtős oldalán fekszik ez a gazdag bánya

hely, a melynek északi része a nagyváradi püspökségé, déli része gróf 
Zselénszkv zimbrói uradalmáé, s a közbeeső határköz gróf W enckheim 
tulajdona. A bányatelep alatt nagy dolina van, a melynek víznyelő üregét
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a pásztorok időközönkint bedugdossák kenderrel és sárral, s ekkor a kö
zeli forrás vize tóvá gyülemlik meg a gödörben. A bányatelep igen vastag 
agyaglejtőn fekszik, teljes mélységében eddigelé még nincs föltárva, mert 
20 m mélyben már kifullasztja az aknát a víz. Ajánlatos volna a gödör 
szintjéből tárnával alámenni a telepnek, bogy az összegyülemkező vizet 
a dolomit-fekűn levezethessék. A tó felszíne körülbelül 660 m. t. f. ma
gasságban van.

Igen szép vasérczet találtam e telepen raktározva, gróf Z selénszky 
telkén 1200, gróf WsNCKHEiMén 6000 ládával. A kohómester tapasztalata 
szerint a ponorási vasércz csekély rezet is tartalmaz, a mi a vasat kissé 
törékenynyé teszi.

Az összes ércztartalmú terület hossza 250 m, szélessége 150 m, a 
mely területen 2 m vastagságú érczes réteget véve, 1,125.000 mmázsa 
összes érczmennyiséget számíthatunk ki. Ebből a területből gróf W enck- 
heim határköze csaknem teljesen hasznos terület, úgy hogy 7500 m 2-nyi 
területén 225,000 mmázsa vasérczet és 25,000 mmázsa mangános erezet 
becsülhetünk.

13. Perzsulistye.
A Korbutól délre, néhány száz m-nyire van ez az elhagyott kicsiny 

telep, a melyről azonban eddigelé még nem sok érczet hordtak ki. Bár a 
vörös agyag 10— 11 m-nél alig vastagabb, a dolomit teknőjében, mégis 
érdemes helynek látszik ez a terület, a melynek 5000 m2 felülete alatt 
legalább is félméteres érezvastagságot kell fölvennünk. Ily módon mintegy 
37,500 métermázsára becsülhetjük érezmennyiségét.

llj.. A Kaptalány és Déznai hajtás.
Ezek a völgyfenekek csaknem teljesen át vannak lyuggatva. Az érez 

legnagyobb részét a TösöK-család már kiszedette; 18 év óta folytonosan 
bányászszák ezt a völgyágazatot, évenkint több mint 6000 láda érczet 
hordva innét a restyirátai olvasztóhoz. Úgy hogy mintegy 162,000 méter
mázsát szedtek ki innét.

A Kaptalányban ottlétemkor 12 m-es aknát hajtottak a völgy fene
kére s mintegy 60 m2 területről 120 láda jó  vasérczet szedtek ki, tehát 
12 m 3-t; úgy hogy 20 cm az érezvastagsága e helyütt. Egy másik helyen 
a Hajuga Korbulujon 0'5 m-nek, a Hajuga Draptyen 0'8m-nek találtam 
ugyanily módon az érezvastagságot. Ezen hajlások 2600 m2 területén fél
méteres érezvastagságot véve föl, mintegy 20,000 métermázsára becsülhet 
tem még a földben levő érczmennyiséget.

6*
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15. Mézsi hajlás.
Grázsgyúrtól keletre, a Yalea Saca egyik északi ágában van ez a 

hajlás: a Hajuga Mézs, a melynek agyagjából egykor apró aknákkal és 
tárnával szedték ki a Limonitot.

Régibb időkben 50,000 mmázsa érczmennyiséget hordtak el innét, 
úgy hogy a hajtásban ma alig lesz több 30,000 mmázsa Limonitnál.

A nagyváradi latin szertartású püspöki uradalom bérlője, a vaskóhi 
bányatársulat, legújabban nekiment a Mézs oldalának s mintegy 300 
nr-nyi területről eltakaríttatta az agyagot. Alul a puszta dolomitra akadt, 
a mely 5 h csapásban 60 ° déli dülésű padokat láttat. Ereznek természe
tesen sem m i nyoma sincs e helyütt.

Hogy ez a társulat a dolomitban keresi az érczet, arra valószinüleg 
a mézsi felsőbánya indította, a mely a dolomitnak egy mély kürtőjében 
vörös agyagot s közben Haematit-gumókat tartalmaz. Az érintkező pado
kat a vasoldat teljesen vörösre festette, úgy hogy itt sötétvörös dolomit 
van előttünk, a mely csillogó lapjaival első tekintetre Haematitnak tetszik.

A dolomit egyes repedéseiben tényleg vannak is Hsematit-pikkelyek, 
de oly csekély mennyiségben, hogy nem vasolvasztásra, hanem még 
festékkészítésre sem volna ez alkalmas.

A  bányák ásványai és érczei.
A restyirata-vidéki bányák termékei a következők:
1. Limonit, barnavasércz, a következő féleségekkel: tiszta barnavas- 

ércz, sárga-vasokker, barna-agyagvasércz: ú. n. száraz érez, gyepvasércz, 
babércz és borsós vasércz (Oolit).

2. Haematit (FeJDj), vörös vasércz, vascsillám.
3. Pyrolusit (Mn 0 3), barnakő, puha mangánércz, szálas halmazokban.
4. Psilomelan (mangánbáriumoxyd), veseszerű, kemény mangánércz.
5. Manganit (mangánhydroxyd), szürke mangánércz, szálas ros

tokban.
6. Wad (mangán-vashydroxid), mangániszap, mangánhab, piszkos, 

sötét, földes állapotban.
7. Végül Pyrit (Fe Sj) vaskovand és Hauerit (Mn S j  mangán- 

kovand elváltozott állapotban. Régóta ismeretesek a Grázsgyúr Limonittá 
alakult Pyrit-forma kristályai (vasgránát).

Az érczek elemzésével már többen és részletesebben foglalkoztak. 
Itt csak a legfontosabb régibb és újabb adatokat említem föl. Schmidl 
szerint a Controvers-birtok bányáinak barnavasércze 40 % vasat tartalmaz, 
barnaköve pedig 70 % mangánt.
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H i l l e b k a n d , Sturm, Zahrl, Mader wieni chémikusok elemzéseiből a 
következő képet * kapjuk:

Vas
oxyd

Old
hatat

lan
rész

Tim
föld Mész Mag

nézia
Réz-
oxyd

Fosz
for-
sav

Kénsav Víz
Vas-
tar

talom

Korbu __ _ 84-21 1-5 0-34 ny. ny- ny. 0-22 ny. 12-50 59
« 68-50 2 7-50 ny. ny. ny- 0-15 ny. 14-50 48

Amód „  _ 81-40 1-03 4-60 ny- ny. — ny. ny. 12-50 57
« _ 61-36 1-1 7 ny. ny. — ny. ny. 12-50 43

Grázsgyúr.... 83-58 1-41 2-20 ny. — — 0-07 ny. 12-70 58-50

Jahn V iktor, egykori borossebesi igazgató adatai szerint továbbá :

Psilomelan Korburól:

Mangánhyperoxyd „  __ „  „  4270
Vasoxyd 1270
Kovasav _ _ _ _ _ _ _  40'-—
Magnezia, mész 4.60

—íoo-—
Pyrolusitos érez:

Mangánhyperoxid _  „  __ _  63-—
Vasoxyd .........  .... _ 24-20
Nikkeloxyd.... __ .... _  .... _  4-—
Kovasav 4-20
Mész _  1-50
V íz s oldhatatlan rész _ 3-10

100-—

Pyrolusit Korburól:

Mangánhyperoxyd __ .... 76‘—
Vasoxyd 17 '60
Kovasav 1'—
Magnézia, mész, víz „  „  5 ‘40

” 100‘—

A Gretzmacher Gyula főbányatanáesos gyűjtötte darabok közül 
Schelle elemzése szerint (1902) a grázsgyúri darabos érez 47-4 % , a tör
melékes érez 29*4 % vasat tartalmaz.

M aderspach  : Magyarország vasérezfekhelyei. Budapest, 1880, 92. oldal.
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Az érczmennyiség becslése métermázsákban.

Gróf Wenckheim Frigyes 
bányaterülete

Török
Gyula
bányái

Nagyvá
radi püs
pökség 
bányái

Gr. Zse- 
lónszky 
bányái

Összes
bányák

Vas érez Man-
gánéroz

Föl
halmo

zott
készlet

Összes
érez Ö s szes  é r e z

Eddig
kiszedett

összes
érez

1. K o r b a ____... 600,000 120,000 30,500 750,500 1.800,000
2. Korbu rimuluj _
3. aj Felső

40,000 5,000 — 45,000 — — — 30,000

Kartnazán _  . 
b) Alsó

36,000 — 2,800 38,800 — — — 50.000

Karmazán ._ 35,000 10,000 4,500 49,500 — — — 100,000
4. A r n ó d ______ _

a) Kotroveezi
200,000 58,750 6,000 264,750 — — — 700,000

árkok____.„ 10,000
347,500

— — 10,000 — — — 1,000
5. Németbánya 80,000 9,000 436,500 — — — 200,000
6.a) Stipok______ 40,000 — — 40.000 — — — 1,000

b) Borlozsel._. 10,000 — — 10,000 — — 1,000
7. Taucz .... . „. ... 450,000 50,000 3,750 503,750 180,000 220,000 1.200,000
8. Grázsgyúr____ 400,000 50,000 — 450,000 — 600,000 — 1.500,000
9. Valea Szaka.... ... 125,000 — 1,700

100
126,700 250,000 — — 300,000

10. ajKroknai Purlit 
ftlBanyisóra.... ._

11. Kroknai Mar-

10,000 — 10,100 — — — 7,000
— — — — — — — 200,000

munt _  .... .._ ... 30,000 — 1,000 31,000 — — — 10,000
12. Ponoras....____ 225,000 25,000 9,000 259,000 500,000 375.000 600,000
13. Perzsulistye_ ...
14. Kaptalány és

37,500 — — 37,500 — — — 10,000

Déznai hajlás... — — — — 20,000 — — 160,000
15. Mézsi hajlás ... — — — — — 30,000 — 50,000

Összesen ... 2.596,000|398,750|68,350 3.063,100 950,000 850,000 375,000 6.920,000

Vasművek.

Az elősorolt vasérczeket jelenleg Menyházán és Restyirátán olvaszt
ják. Borossebesen volt egy vasfinomitó is, a mely jelenleg teljesen szüne
tel; berendezései sincsenek meg. A borossebesi uradalomhoz tartozó gyá
rakat 1861-ben W aldstein Ebnő gróí építtette s 1891-ben W enckheim 
Ebigyes gróf megvevén, gázfűtésre berendezett kavarót s hegesztő ke- 
menczét állított föl. Ma azonban mindezeknek csak az épülete van meg- 

A menyházai nagyolvasztót faszénnel tüzelik, férője 36 m 3. Tűzme- 
denczéjébe 2 fuvószáj torkollik. A fúvógépet vizikerék hajtja s az olvasztó
nak léghevítője nincs. Az 1904. év nyarán a megcsökkent patakvíz miatt 
gőzgépet állítottak be a fúvógép hajtására. A menyházai olvasztóhoz az 
érczet a valea-lungai iparvasuton szállítják, a melynek hossza 5'5 K m ; 
a Valea Lunga völgy fejét (480 m), a László-nyereg alatti előfokkal
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(680 m) 460 m hosszaságú sikló köti össze, s a sikló fékházától L8 Km 
hosszaságú 80 cm. nyomtávolságú lóvonat visz a Korhű bányához.

Restyirátán jelenleg két olvasztó van. Az egyik gróf W enckheim 
F rigyesó, ennek férője csak 13 m 9. Ebbe is 2 fúvó torkollik, s a fúvó
gépet szintén vizikerék hajtja, Jelenleg omladozófélben van, de nem is 
csuda, a mikor 1849 óta használják. H a z á n k n a k  a l i g h a  v an ma már  
t ö b b  i l y e n  k i c s i n y k e  o l v a s z t ó j a .  A másik olvasztó Tökök Gyuláó, 
ez már nagyobbacska s legújabban a fúvógépet a vizikerék helyett turbi
nával hajtatják, a mely sokkal egyenletesebben fuvatja a levegőt az 
olvasztóba. Valamennyi olvasztó hideg fúvással dolgozik és igen jó  fehér 
és tükrös nyers vasat állít elő, a mi különösen szerszámvasnak első
rendű anyag.

Ezek a kis kohók évenkint összesen 40,000 métermázsa nyers vasat 
termelnek.

A menyházai vasolvasztó közvetlenül a vasút mellett, tehát fejlő
désre alkalmas helyen van. A restyirátai olvasztók azonban 10 Km-nyire 
vannak a déznai vasúti állomástól, a hová szakadókos völgyben visz az 
út, a mely ősszel és télen csaknem járhatatlan.

A vaskóhi és a zimbrói olvasztók már régen megszűntek s csak a 
sok «medve» mutatja egykori működésüket. A déznai és a monyászai 
finomítóknak is csak a romjait láthatjuk.

*

Jelentésem végsoraiban legyen szabad köszönetét mondanom Böckh 
János ministeri tanácsos úrnak, a m. k. Földtani Intézet igazgatójának 
nemcsak azért, hogy ezen érdekes vidék reambulálásával megbízott, ha
nem azért is, hogy 1904 julius közepén Menyházán hivatalosan megláto
gatván, bőséges tapasztalataival engemet sok dologban támogatott és útba 
is igazított.

Úgyszintén köszönettel adózom dr. L óczy L ajos egyetemi tanár úr
nak, a ki 1896. évi úti jegyzeteit nekem átadni szives volt. Ezen úti jegy
zetekben főkép menyháza-vaskóhi geológiai kirándulásairól találtam sok 
becses följegyzést. Dr. Szádeczky Gyula kolozsvári egyetemi tanár úr az 
eruptiós kőzetek szives meghatározásával kötelezett hálára.

Yégül Czárán Gyula spalseologus és L einwatter Gyula uradalmi 
gondnok uraknak mondok köszönetét, a kik a helyszínén is sok tekintet
ben támogattak, s azonkívül a menyházai fürdő mély fúrásából számos 
kőcsapot ajándékoztak a Földtani Intézet múzeuma számára*

FÖLVÉTELI JELENTÉS.


