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B ) B á n yá sza ti fö ld ta n i fe lvétel .

Miske Kálmán báró, a jeles régész, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr megbízásából a Bohonczi hegység keleti peremén fek\ő 
Yelemszentvid község határában felfedezett őskori telepet tanulmányoz
ván, azt a kérdést óhajtotta eldönteni, hogy az itt található antimon- 
bronzból való edények és egyéb eszközök nyers anyaga honnan kerül
hetett ide és miután a leletek azt bizonyították, hogy az ércek itt hely
ben pohosíttattak, vájjon az őskori ember bányája nem volt-e ugyan
csak Velemen?

Valószínűnek látszott ugyanis az a feltevés, hogy a bronzkori 
ember is ott telepítette ércolvasztó műhelyét, ahol az érc termett és 
emellett szólt még az a körülmény is, hogy tényleg Velem körül is 
megvannak azok a chloritos palák, melyek ama vidék bányavárosai 
között uralkodó nézet szerint szoros vonatkozásban állnak az antimon 
ércek előfordulásával. A földmívelésügyi m. kir. miniszter úr is méltá
nyolván és a maga részéről is előmozdítani kívánván Miske Kálmán 
bárónak, a jeles tudósnak a velemszentvidi őskori lelőhely alapos meg
vizsgálására irányuló nemes törekvését, késznek nyilatkozott a szóban 
levő terület bányászati földtani megvizsgálására szükséges költségek 
fedezését kivételesen elvállalni az esetre, ha a vizsgálatnál készülő tér
képészeti és a begyűjtött egyéb anyag a m. kir. Földtani Intézet tulaj
dona leend.

Ily előzmények után kaptam a m. kir. pénzügyminiszter úr 1907. 
évi aug. hó 23-án kelt 89,709. sz. rendeletét, mely feladatommá tette 
Velemszentvid környékének bányageologiai megvizsgálását, mely felada
tomnak azonban közbejött akadályok miatt csak a múlt év őszén tehet
tem eleget.

Tulajdonképeni feladatom tehát Velemszentvid környékének az 
ércelőfordulás szempontjából való megvizsgálása volt, de éppen ennek
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érdekében kénytelen voltam azután vizsgálataimat az egész Kohonci 
hegységre kiterjeszteni.

A megvizsgált területet a következő helységek határolják: Kőszeg, 
Cák, Velem, Szerdahely, Bozsak, Bohonc, Városhodász, Bándoly, Kul
csárfalva, Drumoly, Tarosa, Gyimotfalva, Máriafalva, Őribánya, Lán
god, Léka, Tó, Mámor és Bőt.

Ez a terület, mely mint Bohonci szigethegység ismeretes, jellegzetes 
szigethegység, melyet köröskörül neogén-üledékek határolnak. A hegy
ség főgerince, mely a területet egy északi és egy déli részre osztja, 
K—Ny-i; Ny—KÉK-i irányban halad. Kiemelkedőbb pontjai a 883 m 
magas Irottkő és a 862 m magas Szarvaskő. Ez a gerinc tektonikus 
eredetű és míg tőle délre a rétegek átlag 15 h irányban dűlnek, addig 
északra az átlagos dűlésirány 19—20 h. A mellékvölgyek eróziós völ
gyek és gyakran észlelhető, mint pl. a Szt.-Viden is, hogy a mellék
gerincek tetejét a mészkőpala alkotja, mely az északi oldalon azután 
fedélszerűen nyúlik előre. Ily helyek szolgálhattak az őskori ember 
első lakóhelyéül. A kőzetek, melyekből a hegység felépült, egymással 
concordánsan váltakozó agyagmészkő* és homokkőpalákból áll. Ezek 
közé a hegység déli és DNy-i peremén chloritos palák iktatódnak be. 
E chloritos palák a legnagyobb valószinűség szerint különböző eredé- 
sűek. Egy változata oly nagyon hasonlít a szepesgömöri Érchegység 
átalakult dioritjaihoz, hogy nem kétlem, miszerint a közelebbi vizsgá
latoknál ilyennek fog bizonyulni. A chloritos paláknak egy más része 
határozottan metamorph agyagpala.

Az eruptiós kőzetek sorából a gránit és a serpentin említendők, 
mely utóbbi gyakran fordul elő úgy telérek, mint különösen tömzsök 
alakjában. A serpentin helyenkint igen szép érintkezési átalakítást idé
zett elő a vele érintkező mészköveken.

Az ércek közül, melyek e hegységben előfordulnak és melyeknek 
termési körülményeit későbben szándékozom részletesebben leírni, kénes 
ércek: antimonit, réz- és vassulphidok érdemelnek említést. Legnagyobb 
jelentőségük az antimon-érceknek van, melyek még most is, úgy ahogy 
boldoguló bányászat tárgyául szolgálnak. Az antimon-ércek telérekben 
fordulnak elő. A telérek a chloritos palákon is keresztül hatolnak és 
kétségtelenül fiatalabbak ezeknél. Semmi adatot sem találtam, mely 
arra vallana, hogy a chlőrit pala és antimon-ércek előfordulása között 
valami okozati összefüggés van. A melléki kőzet minősége, valamint a 
mélységbeli különbségek azonban határozottan befolyásolják a telérek 
gazdagságát. Az antimon-telérek 6—7 h csapású, meredek dűlésű basa- 
dékokat töltenek ki. E hasadékokat vagy vetődéseket a hegységet jel
lemző gyűrődések nem befolyásolták, tehát fiatalabbak annál.


