
B) Hányayeologiái felvételek.

10. A Csermosnyapatak Demő és Lucska közé eső részének 
földtani viszonyai, északra a megye határáig.

Gesell Sándor-tói.

Történelmi adatok. A Dernő és Lucska között levő bányászat 
keletkezését és történelmét illetőleg írásbeli feljegyzés igen kevés van és 
inkább csak a szóhagyományra vagyunk utalva, mely szerint a Zöldbegyen 
a Pipitka keleti folytatásában, Dernőtől északra a XVI-dik század végén 
és XVII-dik század elején igen virágzó ezüst érezbányászat lett volna, a 
miről a kiterjedt hányok és horpadások ma is tanúskodnak. A gorezokon 
talált éreznyomok után ítélve, ezüst fakóérczek képezték itt a lefejtés 
tárgyát.

A vaskőbányászat csak a XVII-dik században vette kezdetét és a 
Szontagh családnak már 1650-ben vaskőbányája volt Dernőn.

Andrássy György gróf alapította és építette az annak idején híres 
dernői vasgyárát, mely a budapesti lánczhidhoz is szállított vasrészeket. 
1745-ben N. Rhaell György volt a hámor bérlője, most pedig a rima- 
murány-salgótarjáni vasműtársaság, mely a Dénes-tárnát műveli és a 
Doborka nevű hegyoldalban lefejti az Andrássy Dénes gróf tulajdonát 
képező Vaspát- és Barnavaskő telepeket; a termelt vasköveket a dernői 
nagyolvasztóban kohósítják.

Számos, jelenleg parlagon heverő vaskőbánya a Dernő-Lucskai terü
leten várja újraébredését a gömörmegyei vasipar fellendülésétől, mert 
nem a vaskőtelepek kimerülése okozta felhagyásukat, hanem az általános 
gazdasági pangás, a mely már évek óta nehezen sújtja az itteni vidéket is.

Orograyhiai és hydrograyhiai viszonyok. A Kraszna- 
horkaváralja és Lucska között levő területen négy nagyobb völgy van, 
még pedig nyugatról keletre : a Péntekpatak, a Bagasztóvölgy, a bánya
völgy és a «Pendertető» és «Lucstető» nevű völgyektől határolt névtelen
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völgy; mindenik patak a «Pipitka», «Csükérész» északi hegyvonulatnak 
tövében ered és észak-déli folyással a Csermosnya patakba torkolván, 
Berzétén alúl a Sajó patakba ömlik.

Földtan-bányászati viszonyok. A fent említett völgyek 
közé foglalt terület alkotó kőzetei kristály ospalakőzetek, quarczporphy- 
rok, porphyroidok és triaszkorba tartozó meszek, magukba foglalván a 
Krasznahorkaváraljai, dernői és a kovácsvágás-lucskai vasérczfekvőhelye- 
ket, melyek kelet-nyugati átlagos csapásirányt követnek, északi dőlés 
mellett, részint Barnavaskő, részint Vascsillám de főképen Pátvaskő- 
töltelékkel.

A porphyroidok felvételi területemen a «Pipitka» és a «Zölkő» 
között levő vonalon, a Gömör- és Szepesmegyék határától keletre, a Vörös
víz patakig terjednek, befoglalván a Magoshegyet és délre az Erzsébet- 
tárnán alúlig húzódnak; nyugatra pedig a Bagasztóvölgy képezi a 
határukat.

Félkör alakjában következnek kelet és délfeló a karbonkoripalák és 
ezek után területem legnagyobb részét elfoglalván, a világos sárgaszinű, 
szürkés, palás, csillámtartalmú permi homokkövek. Ezek nyugat-keleti 
irányban «Nyergeskői>, ((Haraszti), Feketehalomi), «Pendertető», ((Kerék- 
hegyi* és ((Lucztetői* kiemelkedéseket foglalják el és meg vannak az 
északdéli irányt követő Trinkvölgyben és ennek számos mellékpatakában. 
Az Omlástetőn quarczitokra akadunk, melyek először a ((Nyergesem) kez
dődnek. Azokat homokos zöldes palák, azután fekete palák követik és 
ezek a Nyergestetőtől a Nyirestető felé vonulnak.

Ezekhez délen triászhomokkövek csatlakoznak; Kovácsvágás és 
Lucska faluk körül és az utóbbi helység fölött pedig triaszmészkövek 
következnek, melyek a Csermosnyapatak vagy a dernői völgy bal olda
lára húzódnak át és a 807 m. magas Somhegygyei a többi képletekből 
meredeken kiemelkednek.

Területem legrégibb kőzetei karbonkoruak, melyek mint homokkő, 
helyenként pala és csillámtartalommal jelentkeznek.

A triászkorba tartozó kőzeteket werfeni palák, homokkövek és mész
kövek képviselik; a werfeni palák között egy világoszöld és egy sötét 
agyagos féleséget találunk, mely utóbbi a Dernő község előtt levő régi 
hámor közelében és tovább keletre még Kovácsvágás községtől délre van 
typusosan kifejlődve.

A váraljai Málhegyen gneiszos phyllitben (Madebspach szerint quar- 
czitban) vannak a Mária és Vida nevű teleptömzsök, a mely kőzet a 
((Deterjesi* felé Uhornáig tartván, a szomolnoki völgyben uralkodó agyag
csillámba van berakódva.
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Ezen teleptömzsöknek csapás iránya dél-északra tart, dőlésiránya 
pedig szabálytalan és telértöltelóke Barnavaskő,Vascsillám, Baryterektől 
átszőve üregeket képez, melyekben ú. n. Vérvaskő igen eredeti alakok
ban fordul elő, különös színű burkolattal. Itt-ott Göthit és Volnyn is 
található.

E teleptömzsök vastagsága körülbelül 20 m. és részint tárnák, 
részint pedig külfejtések tárták fel.

Egy régi térkép nyomán az Antal-Lipótteleptelér a nagy Pongrácz- 
tetőn gneiszos phylliíben és gneiszban (porphyroid,?) volt beágyazva, 
tölteléke Pátvaskő és úgynevezett Félpátból állott, melyen Quarcz és 
Baryterek hrízódtak keresztül. A teleptelérben igen gyakoriak voltak a 
vetődési lapok és az érnek folytatását helyenként csak mintegy 40 m. 
távolságban sikerült a fedőben felfedezni.

A fotelért még egy fekvőlap kisérte; e vasérczfekvőhely vastagsága 
4 m.-rel van jelezve.

A Sáncztetőn egy majdnem függélyes, kelet-nyugati irányban vo
nuló, sárga színű quarczit lép fel, melyet a bánya-völgynek dernői völgybe 
való torkolatánál szintén megtalálunk; fekete fényes agyagpala fekszik 
rajta, melyet ismét triász mész borít. Az agyagpalán Vörös vaskőrétegek 
vagy inkább impregnátiók húzódnak keresztül.

A quarczit is tartalmaz barnavaskőlencséket és a Vascsilláminpreg- 
nátiókban gazdag palákat minden irányban quarczerek szelik át.

A ragasztó völgyön átvonuló szelvényen déltől-északra a következő 
kőzetek fordulnak e lő :

Triaszmeszek (Somhegy); közvetlen alattuk fekete márgás agyag és 
werfeni palák, homokkövekkel váltakozva, ezek után durva quarczkonglo- 
merát, quarczhomokkő és pala következik, majd porphyroid és végre 
quarczporphyrok grafitos és fénylő palák (Pipitka). Ugyanezen szelvényt 
találjuk a bányapatakban és annak feketehalmi elágazásában, míg a 
veresvízpatakban a quarczitporphyrok és a fénylő palák határán mara
dunk a «Pipitka» keleti folytatásában egészen a Gömör- és a Szepesmegye 
határát képező hegygerinczig.

A Pendertető és a kerékhegy között levő névtelen völgy pedig ki
zárólag karbonba tartozó palákban és quarczhomokkövekben van.

Ezen völgy alsó részében a lucskai határban találjuk, a jelenleg 
parlagon heverő, teljesen felhagyott görmecsi Gábor és Béla barnavaskő- 
telepet, mely alsóbb részeiben Pátvaskővé változott át, oszlopszerű A nkerit 
beágyazásokkal.

A fekvőben csillámban gazdag, mállott homokkő és finomszemű 
homokkő, valamint konglomerátok kíséretében egy széles, lencseszerű 
barnavaskőtömzs fordult elő, melynek vastagsága 2— 14 m. között ingado
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zott. A fedőt világos színű agyagpalalap különíti el és ezen az oldalon 
úgy a vaskő, mint a közvetetten mellékkőzet (meszes, palás homokkő) 
quarezban bővelkedett.

A vaskőtelepnek folytatását a görmeczivölgy nyugati lejtőin nem 
lehetett kimutatni.

A «Gábor-Béla» nevű altárnában, a nyugati vájatvég előtt, az első 
akna előtt, egy nagyszerű természetes üreg van a talpban, melyből a 
vizet lecsapolni sohasem sikerült.

A telep legvastagabb a keleti oldalon volt, de az Ankerit oszlopok 
sokszor ott is megzavarták a települést és a tiszta vaskövet elnyomták. 
A fedőlapon, csapásirányában, a telep ismét kidudorodott vájás közben, 
de nem oly mértékben, mint az Ankerit oszlopok előtt.

A felsőbb szintekben finomszemű, üveges, fehér quarczkonglomerát 
nyúlt be ókszerűen a teleptöltelékbe.

A töltőanyag nagyobbára vésés barnavaskő volt, számtalan kisebb- 
nagyobb üregekkel, melyeknek oldalait ragyogó apró quarczkristály- 
csoportok borították; helyenként bársonyos tarka színekkel befuttatott 
felülettel rézvaskő is fellépett.

így találtam ón e bányát egy bejárás alkalmával 1886-ban; jelen
leg még nyomát sem látni az egykor élénk bányászkodásnak.

A mészköveknek és paláknak a karbonkorú kőzetekkel való érint
kezésénél számos helyen találjuk nyomát a vasórczbányászatnak.

A legközelebbi most is üzemben levő bánya .a ragasztó völgyben 
levő Dénesbánya, mely —  mint már említettük —  jelenleg a rimamurány- 
salgótarjáni vasmű-igazgatóságnak van bérbe adva, és a dernői nagy- 
olvasztót látja el nyers anyaggal.

A vörösstolna-vidéki bányászat mind ezüst érezre volt telepítve és 
pedig —  mint a hánvokon láthatni —  ezüst fakóérezre. E bányászat 
ú. m. 1700-ban ért véget; kezdete pedig egy pár századra vihető vissza.

A bányapatak bal oldalában négy régi tárnára akadunk, melynek 
elseje a fekete halomnak a bányapatakba való torkolatától mintegy 
500 m.-re van telepítve. A tárna iránya közel 16h és a régi térképen talált 
jegyzet szerint 0 ’3— 1 m. vastag barna vaskövet míveltek benne, az észak
keleti irányban 75° alatt dűlő teléren.

A másik tárna ettől mintegy 250 m.-re esik a völgyön felfelé és ez 
volt a leghosszabb. Ugyan csak 16h csapás mellett, 65° alatt DNy-ra dűlő,
1— 2’5 m. vastag pala közé betelepült Patvaskövön folyt a mívelés.

A harmadik és negyedik tárna ismét 250— 260 m.-el van feljebb; a 
telérek vastagsága egyezik az első és második tárnákban jelölttel s dülé- 
sük meredeken észak-keleti. A harmadikban 0 ‘3— 1 ’6 m., a negyedikben 
pedig 0*3— 1 m. vastag barnavaskövön bányászkodtak.
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Dernő falunak az országút felett levő részén találjuk a Fani-tárnát; 
ez a tőle északra telepített aknával van összeköttetésben.

A tárnát körülbelül 1850-ben, az aknát pedig a X lX-dik század ele
jén telepítették.

Nem mulaszthatom el végre köszönetemet kifejezni mindazon tisz
telt uraknak és szaktársaknak, kik feladatom keresztülvitelében támogatni 
szivesek voltak. ■—  Ezek a következők: Safcsák Gyula és Krausz József 
bányagondnok, Sziiíora János bányafőfelőr és Zsila bányafelőr.


