
2. Jelentés az 1912. évben eszközölt bányageologiai felvételről.
Dr. Mauritz BÉiA-tól.

Az 1912. évi nyári földtani munkálataimnak az volt a célja, hogy 
Zólyom- és Liptómegye ércbányáiban bányageologiai felvételeket eszkö
zöljek. Sajnos, de azt kell mondanom, hogy a két megye területén az 
ércbányászat nagyon is hanyatlóban van. Intenzivebb művelés alatt csakis 
a magurkai arany-antimonbánya van.

Első útamat Urvölgy, Óhegy és Homokhegy bányáiba tettem, ame
lyek jelenleg az Urvölgyi rézbánya-társaság tulajdonában vannak. Meguk 
a tárnák és aknák olyan elhanyagolt állapotban vannak, hogy bent a 
bányákban alig néhány megfigyelést tehettem és nagyrészt meg kellett 
elégednem a felszínen tett külső megfigyelésekkel. Az érctelérek terü
letén a következő képződményekkel találkozunk: 1. csillámpala, 2. wer- 
feni pala és homokkő, 3. guttensteini mészkő ill. dolomit. Az  érctelérek 
maguk csillámpalában és a werfeni palában fordulnak elő. A csillámpala 
általában kelet-nyugati csapású és össze van gyűrve, dűlése hol északi, 
hol pedig déli; a werfeni pala szintén nagyjában kelet-nyugati csapású 
és dűlése többnyire északi. Az érctelérek csapása általában észak-déli, 
dűlése pedig nyugati és igen meredek; a főbb felérek a Haliár, Pfeiífer 
és a Vastag-telér.

A közeli Libetbányán az üzem teljesen szünetel és a tárnák telje
sen járhatatlanok; ide tett útam teljesen eredménytelen volt.

A Gyömbér vonulatában, még pedig úgy az északi, mint a déli 
lejtőjén számos érctelér-feltárást találunk. Ezeket egyrészt a Demuth- 
testvérek, másrészt az Odendall bécsi vállalkozó-cég kutatta fel; részint 
pedig már régóta ismeretesek. A telérek részint vaspátos telérek, részint 
pedig antimontelérek. Sajnos, e telérek egymástól igen nagy távolságra 
esnek és igen nehezen elérhető helyeken vannak; az érc mennyisége nem 
valami tekintélyes, bár minősége helyenként kielégítő; e körülmények 
azt eredményezték, hogy az üzem ezidőszerint csaknem mindenhol szüne
tel és kérdés, mikor fog a jelenlegi viszonyok mellett újra megindulni.

Mindezek a telérek a gránitban vagy a kristályos palákban fog
lalnak helyet.
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Zólyombrézótól délre Kisgaram határában találjuk az egyik feltá
rást, amelyet Dérer Géza eszközöltetett. A Fekete-Balogról Kisgaram 
felé folyó Cérna vodába délről ömlik be a Kamenisty-patak; a torkolat
tól körülbelül 1 km.-nyire a balparton a Hajni grunj lejtőjén (a Bujackó 
hegyoldalon) két feltárást láthatunk egymástól mintegy 30 méternyi tá
volságban. A mellékkőzet kloritos csillámpala, dűlése a bányában 21 óra 
42°, a felszinen erősen gyűrődött. A telér csak kis távolságra van fel
tárva, csapása és dűlése, amennyire az eddigi feltárások mellett meg le
het ítélni, azonos a paláéval, vastagsága 21/2—3 m; az érc főkép vaspát, 
de keverve rézkovanddal; értékéből igen sokat veszít a benne levő nagy- 
mennyiségű kvarc folytán.

Fekete-Balog északi részétől (az u. n. Karám-teleptől) körülbelül 
két kilométernyire KÉK-re van az Odendall-cég egyik felhagyott bá
nyája. A mellékkőzet gnájsz-csillámpala, dűlése 24 óra 50—55°. A még 
járható tárna hossza mintegy 200 m, csapása s dűlése a feltárás elhanya
golt volta miatt egész biztosan meg nem állapítható; de a régi, már tel
jesen összeomlott külszini fejtés és a táró egymáshoz való helyzetéből 
Ítélve, a csapás és dűlés közel azonos a mellékkőzetével. A fotelért több 
kisebb telér kíséri, amelyeknek együttes vastagsága néhány métert tesz 
ki. Az érc vaspát, de igen sok kvarc és egyéb pát (ankerit) kiséri.

A Prassiva vonulatának déli lejtőjén Jeczenye (Jaszena) község
től északra a Jeczenye-patak balpartján (Kisela vodától DK-re mintegy 
2 km.-nyire) találjuk az Odendall-cég tulajdonában levő Mária-bányát, 
amelynek tárója mintegy 60 méternyire a patak felett nyílik. A feltárás 
már régi, a tárna kelet felé mintegy 200 méternyire van hajtva. A mel
lékkőzet kristályos pala, dűlése 10 óra 35—40°, a telér csapása körül
belül megegyezik a pala csapásával, azaz KNy-i, de dűlése igen meredek 
északi; csaknem állótelér. Szélessége 20—100 cm., de helyenként kibővül 
néhány méternyire. Az érc vaspát, amely meglehetősen át van járva 
hematit erecskékkel, de máskülönben meglehetős tiszta. A bánya jelen
leg üzemen kívül van.

Sebesér (Bisztra) községtől északra, közel a Bisztrapatak eredetéhez, 
az Odendall-cégnek több bányája és kutatása van. A patak keleti és nyu
gati ágának összeömlésénél a patak jobb partján néhány lépésnyire a pa
tak szintje felett találjuk az egyik telért. A mellékkőzet gnájszcsillám* 
pala, dűlése 24 óra 55°, a telér igen tiszta, szép világos sárgásfehér vas- 
pátból áll, amely csakis a felületén limonitosodott; vastagsága 2^ 2—3 m, 
dűlése 8 óra 75°; körülbelül 30 m magasságig fel van tárva. Ettől a telér- 
től kissé dél felé, de magasabban a patak szintje felett egy hasonló má  ̂
sik vaspáttelért találunk; a gnejszcsillámpala dűlése itt is 24 óra 55—60°; 
a telér dűlése 9 óra 90°, vastagsága 2 m. Kissé még tovább dél felé és
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még magasabb szintben a Cornelia-tárnát találjuk, amelyben régebben 
rendszeres művelés is folyt; úgy látszik a táró helytelenül volt telepítve, 
általában nyugat felé tart, de irányát néhol kissé változtatja. A gnejsz- 
csillámpala dűlése itten 10—11 óra 65°; maga az érctelér többször kiszé
lesedik és elágazik, csapása és dűlése nem állapítható meg pontosan.

A Bisztra-patak keleti ágának balpartján, a Yelki Gépelnek észak
nyugatra kiugró nyúlványán van egy elhagyott feltárás, szintén gnejsz- 
csillámpalában. A telér a két kis beomlott feltáráson már jól ki nem 
vehető, de úgylátszik, hogy dűlése 8—9 óra 30°; a felületén teljesen el 
van limonitosodva.

Â ámos (Mito) községtől északra a Nagy-Mlina patak balpartján, 
a Kis-Mlina-patak torkolatától mintegy 800 méternyire északra (a patak 
szintje felett mintegy 100 méternyire) egy szép vaspáttelért találunk, 
amely ugyan kevéssé van feltárva, de a kutatások mentén nagyobb távol
ságokra követhető; a 21/2 méter vastag telér dűlése 11 óra 75° és a gnejsz- 
csillámpalába konkordánsan van betelepülve; maga a mellékkőzet át van 
járva hematit- és limoniterecskékkel. Ez a Gyulatelér, amelynek talán 
egyenes folytatását kelet felé a Kis-Mlina-patakban a Károly-telérben 
kell keresnünk. A Nagy-Mlina-patak forrásától néhány száz lépésnyire 
délre a patak keleti partján (a Kralicska délnyugati lejtőjén) a Kecske- 
telér van feltárva; a kelet felé hajtott táró hossza alig 10 m; a mellék
kőzet gnejsz, dűlése 24 óra 50°, a telér vastagsága 11/2 m, dűlése 10—l l h 
és 75°; a vaspát igen apró szemű, csak a repedések mentén limonitosodott 
és helyenként kvarcgumókat tartalmaz. A Kralicska északkeleti oldalán 
közel a csúcsához (1809 m) több teljesen beomlott tárna van (u. n. 
Beszna), amelyek Boca-Szt.-Iván határába esnek. A régebbi felvétel 
szerint Kralicska egész csúcsát a perm-korú kvarcit alkotja és ezek alap
ján az érctelérek is mind kvarcitba települtek volna. Tényleg e hegy 
csúcsán tekintélyes tömeget alkot a kvarcit, amely kitünően rétegezett, 
a rétegek vastagsága 15—20 cm., dűlése kissé ingadozó 12h 15—20°; 
megfigyeléseim szerint a kvarcit nem foglal el akkora területet, mint ezt 
a régi térkép feltünteti és a telérek nagyobbrészt a kristályos palákban 
foglalnak helyet, amelynek dűlését a Kralicska északi oldalán 12 óra 
40°-nek találtam.

A Kralicska keleti nyúlványának déli lejtőjén (a Kumstovy-patak 
legfelső folyása mentén) több elhagyott tárót találtunk. A legfelső be
omlott táróban jól lehet látni a limonitos kibúvást, a telér vastagsága már 
nem látható, dűlése 20—21 óra 40°; a nagyszemű vaspát erősen át van 
járva kvarccal. A középső bányában a 1/2 m vastag vaspáttelér jól kive
hető, vékonyabb erek is kisérik; a mellékkőzet erősen csillámos pala, 
amelyet pegmatiterek járnak át. A legalsó bányában a telér egy meg
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lehetős hosszú kelet felé tartó táróval van lefejtve; a mellékkőzet csil
lámpala, dűlése 11 óra 60°, vastagsága mintegy 2 m. Ez utóbbi telérek, 
amelyek a Kumstovy-patak mentén foglalnak helyet, már Jarabó köz
ség határába tartoznak és régebben intenziv művelés alatt voltak; az 
érceket többnyire a liptónjvári kohók olvasztották ki. Vámos és Jarabó 
községek határában már régen lehetett ércbányászat, amennyiben fel
jegyzéseket találunk még a múlt század elejéről is.

A Kralicska-Kumstovai telérek folytatását alkotják azok a te
lérek, amelyeket Demuth Gusztáv táratott fel az Ördöglakodalma-hágó 
(Certovica) és Eelső-Boca között; a telérek szintén kelet-nyugati csa- 
pásúak és a kristályos pala régióiban foglalnak helyet.

A Gyömbér vonulatának északi lejtőjén szintén találunk vaspát- 
teléreket. Ezek közül egyik épen a Gyömbér legmagasabb pontjától né
hány száz méternyire északra a Ludarsva Hola gerincét kelet-nyugati 
irányban szeli át, szélessége úgy négy méter és hosszabb darabon fel 
van tárva; csapása kelet-nyugati, dűlése meredek északi. Ez a telér 
annyiban nagyon érdekes, hogy nem a kristályos palákban, hanem ma
gában a gránitban foglal helyet. Ugyancsak gránit a mellékkőzete annak 
a vaspáttelérnek is, mely a Gyömbér keleti lejtőjén a Stjavnica-patak bal
partján a Kralovi stól csúcsával éppen szemben van feltárva; szélessége 
1/2 m, csaknem álló telér.

A Gyömbér-Prassiva vonulatát nemcsak vaspát, hanem antimonit- 
telérek is szelik át. Régóta ismeretesek már a Magurka környékén levő 
aranytartalmú antimonittelérek; később fedezték fel a Király-Lubellától 
délre húzódó antimonitteléreket, amelyekről Gesell1) emlékezett meg; 
utóbbiak teljesen üzemen kívül vannak. Végül alig találunk említést a 
dubravai antimonbányászatról. Fejérkő közelében a Gyömbér déli lejtő
jén (Zólyomm.) az antimonit teljesen ki van aknázva; itt már semmiféle 
megfigyelést nem lehet tenni. Behatóbban megtekintettem a magurkai és 
dubravai antimonitteléreket.

A magurkai főtelér tekintélyes hosszúságban le van már fejtve. 
Csapása nagyjában kelet-nyugati, dűlése mindig déli és meglehetős me
redek. A telért többszöri vetődések erősen megzavarják úgy csapásában, 
mint dőlésében. Szélessége is nagyon ingadozó; hol csak néhány cm., hol 
pedig 3—4 méter. A telér főkép antimonittal és kvarccal van kitöltve. 
A rózsás kvarc arany tartalmú; a jövendő bányászat, amely főkép a te
lérnek nyugati folytatására van alapítva, első sorban ezt az arany- 
tartalmú kvarcot fogja kiaknázni. Ugylászik, hogy a főtelér nyugat

>) Földtani Közlöny XVII. 104.
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felé igen messzire folytatódik, mert egyes kibúvásokat még Koritnica 
közelében is lehet találni.

A dubravai telér csapása északdéli; dűlése 64—66° alatt keleti. 
A Gyömbér és Prassiva vonulatában a kelet-nyugati csapás meglehetős 
általánosnak mondható; a dubravai telér csapása az általános szabály 
alól kivételt tesz. Mellékkőzete kristályos pala és gránit. Nagy távol
ságra fel van tárva és számos külszini műveletben és kisebb tárnában 
fejtették az ércet. Dubravától délre a Krizianka-patak balpartján egy
másután a következő bányákat találjuk: Dechtarska, Ignác, továbbá a 
Krizianka-patakba nyugatról beömlő Rakitovo-patakban az Elna, Kuni
gunda, Sándor, fentebb a Krizianka-patak balpartján a Predpekelna 
Kochlács Mária, végre fent a Gyömbér egyik északi nyúlványán az 
Oszredokon a Chabenec és Frigyes. Rendszeres művelet alatt csakis a 
Predpekelva Kochlács Mária-bánya van, amelyben a művelet több szint
ben folyik; a telér vastagsága 1/2 m körül ingadozik, az érc meglehetősen 
tiszta antimonit. A többi fejtés már meglehetősen be van omolva, de 
azért jól ki lehet venni, hogy a főtelér több kilométer hosszúságban 
észak-déli irányban húzódik és a számos feltárás ennek a telérnek külön
böző pontjain kezdődött meg. A legészakibb feltárás a Dechtarska, amely 
közvetlen a Király-lubellai bánya (Mutunok) közelében van, utóbbiak 
azonban egyáltalában járhatatlan állapotban vannak és így a kettő kö
zött levő kapcsolatot nem sikerült felismernem.

Utam végén az antimonérc-előfordulásokkal kapcsolatban egész rövid 
időt szenteltem hazánk két legérdekesebb antimonérc-előfordulásának. Az 
egyik a perneki a Kis-Kárpátokban, a másik a szalonaki Vasvármegyében. 
Mindkettő a kristályos palákban foglal helyet és a rövid idő, amelyet 
ott töltöttem, meggyőzött arról, hogy mindkettő nagyon is érdemes kö
zelebbi vizsgálatra, annál is inkább, mert az irodalom alig egy-két szó
val emlékszik meg róluk.


