
B) Bányageologiai

1. Ilobabánya. Miszbánya és Láposbánya geológiai viszonyai.

(Jelentés az 1016. évi bányageologiai felvételekről.)

I)r. P á l f y  M óric- tói.

(Hat szövegközti ábrával.)

Az 1916. év folyamán csakis egy hónapot fordíthattam arra. hogy 
Nagybánya és Felsőbánya környékén megkezdett bányageológiai felvéte
leimet folytassam. Ez alatt a hónap alatt a nagybanyakörnyéki ércterü
letnek a láposi völgytől Ilobabányáig terjedő érces részét tanulmányoztam.

A láposbányai völgytől nyugatra Ilobabányáig terjedő terület fel
építése hasonó a láposbányai völgytől keletre eső területéhez, amelynek 
felépítéséről már előző jelentéseimben megemlékeztem. A terület alapját 
itt szürkeszínű agyagmárga alkotja, melyet H o f m a v v  K a r o l y  a múlt 
század 70-es éveinek első felében végzett felvételeiben pontusi korúnak 
jelölt. A bejárt, területen az erupciós kőzetek alól néhány helyen előbuk
kanó márgáhan magam kövületet nem találtam s így el kell fogadnom 
Hofmana meghatározását, ámbár ezek a márgák sokkal keményebbek és 
meszesebbek, mint azok a palás agyagok, amelyekből Nagybányán a pon- 
tusira jellemző congériák kikerültek. Az agyagmárgarétegek előbukka
nását Ilobabányán a fővölgyben a községen felül, a templom mellett tor
kolló ú. n. Kovácspatakban és az alsó Firizánpatakban találtam meg. Misz- 
bányán a fővölgyben a Kisasszonybányán felül és alul erősen kontakto- 
sodva jut a zöldköves andezit alól a felszínre. Láposbányán a Sárgabányá- 
hoz vezető völgyben, valamint a Sárgabánya altárnájában, a riolit alól 
bukkan elő az agyagmárga, míg a Limpegyepatakban, a patak északi ka
nyarulatában az andezittufa és breccsa van reá települve. Ügy a Limpegye
patakban. mint Uobabányán a fővölgyből a Pojana Mesteacna-ra vezető 
gerinc alján jól meg lehet figyelni, amint az agyagmárga az andezittufába 
átmegy. Az utóbbi helyen a márga fölfelé konglomerátumos is lesz.

Előző jelentéseimben Nagybánya. Borpatak és Kisbánya környéké- 
ről megemlékeztem egy kvarcos homokkőről, amely ha kontaktusod va van. 
akkor valami idős homokkő külsejét ölti magára. Minthogy a nagybányai
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Morgó gerincén ez a homokkő szemmel láthatólag fölfelé átmegy a riolit 
tufájába és breecsájába, kétségtelen, hogy a pontusi agyagnál fiatalabb, 
mert a pontusi agyagon az idősebb piroxénes andezit fekszik, ami pedig a 
riolitnál idősebb erupció. Ezt a kvarcos homokkövet a láposbányai völgy 
mentén, szintén megtaláltam, még pedig a fővölgy jobb oldalán a Limpe- 
gyepatak torkolatán alul, ahol föléje szintén riolit települt.

A  pontusi agyagmárgára a legtöbb helyen az idősebb piroxénes 
andezit tufája, breccsája és lávája települt, amelyek az érces területeken 
zöldkövesedve, illetve a zöldkövesedés foka szerint kaolinosodva vannak. 
Az idősebb andeziterupció kitörési helyeit sehol sem sikerült kimutatnom. 
Még leginkább a Kisasszony bányában feltárt andezitek tekinthetők ezen 
erupciók kürtőkitöltéseinek.

Az idősebb piroxénes andezit erupcióját nyomon követte a riolit ki
törése. A  riolitlávának a piroxénandezitre való települését a többek között 
jól megfigyelhetjük Ilobabányán a Kovácspatakban, a fővölgyben és a Bő- 
ditópatakban (térképen Kapitány patak), továbbá Miszbányán a Kisasz- 
szonybánj^a környékén, ahol az andezit csakis a völgyoldalak alján bukkan 
elő a riolit alól.

A  riolit az egész területen többé-ke vésbbé bontva van. A  legtöbb 
helyen fehér vagy vörhenyes. tufaszerű s lemezes elválásé. Kivált elegy
részként a földpáton kívül néhol semmi sem látható. A kvarc is ritka; 
színes elegyrész pedig a legtöbb helyen hiányzik.

Ilobabányától északkeletre a Pojána Mesteacna 722 m csúcsának dél
nyugati gerincén és a Mesteacna és A-rgy elánpatakok között a Eaca márén, 
a riolitterület közepette, piszkos zöld színű, erősen bontott kőzet jelenik 
meg, amely amfibolokat és gyéren kvarcot is tartalmaz. Földpátjának 
nagy része határozottan plagioklász. de egyes ikerlemeznélküli kristályok 
ortoklászra emlékeztetnek. A  kőzet annyira bontott, hogy nem lehet meg
határozni, vájjon a ducitokhoz sorolandó-e. vagy átmenetet képez a rioli- 
toktól a dacitokhoz.

A  riolitok kitörési helyeit az effuziós tömeg közepette megállapítani 
nem lehet. Egyedül Miszbányától északra a Ptr. raáré szakgatott, bizarr 
sziklacsoportjáról valószínű, hogy az a riolit bokkakitöltését képviseli. 
Miszbányától északra ugyanis a völgy két ága között levő gerincen föl
felé fehér és vörhenyes. itt-ott gyéren kvarckristályokat is tartalmazó 
tufás kinézésű riolit van. Az ezektől alkotott területből merészen kiemel
kedik a Ptr. máré erősen kviarcosodott. fehér tufaszerű, nagy, kemény, ki
lúgozott, majd breccsás kőzetből álló sziklacsoportja. Úgy tűnik fel, 
mintha az egykori vulkán bokkáját kitöltő tufás, breccsás kőzet volna itt 
a bokka mentén felszálló gőzöktől elkvarcosítva.

A  riolit kitörése után a piroxénandezit erupció ja megismétlődött ezen
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a területen is, éppen úgy. mint Nagybánya közelebbi környékén. Ennek 
az erupciónak termékét főleg kürtőkitöltésekben találjuk meg, a legtöbb 
helyen a riolit közepette. Ilimnek az ilobabányai erupciók is, amelyek egy 
részét az 1. ábrán közölt térképvázlat tünteti fel. Helyenként azonban a 
minden valószínűség szerint ifjabb erupciót képviselő kúpok körül tufás 
agyagba ágyazott konglomerátumot is találunk. így  pl. az Arsica máre 
délkeleti lejtőin az alig propilitos andezitnek legömbölyödött darabjait 
találjuk. Hasonló gömbölyű andezit gömbök a hegység több pontjain is 
előfordulnak, de jó feltárásban csak igen kevés helyen láthatók. Ahol azon
ban ilyen feltárást találunk, mindenütt azt láthatjuk, hogy a terület főleg 
tufából áll, amelybe csak gyéren van egy-egy andezitgömb beleágyazva. 
Minthogy ezek a gömbök a mállásnak ellenállának, a gömbök a tufa felü
letén felhalmozódnak. Ilyen feltárást láttam pl. Felsőbányán a Bánya
hegy mögött és Nagybányán a foghagymási völgy felső részén. Ezen ész- 
leletek alapján a terület más pontjain előforduló andezitgömbök nagy 
részét is a tufából származtatom.

Az ilobai és miszbányai völgyek alsóbb részén egészen normális vagy 
alig propilitos fekete piroxénandeziterupciók vannak, amelyek bontott, 
helyenként kaolinos andezittufán és breccsán törnek át. Míg az andezit- 
erupciók kétségtelenül a fiatalabb andeziterupciókhoz tartoznak, addig az 
áttört tufa és breccsa már az idősebb erupeiótól is származhatik.

A miszbányai völgyben a templomon alul egy normális piroxénande- 
zit dejk nyúlik át a völgy jobb oldaláról a bal oldalra, amelyen alul bon
tott. kaolinos andezittufa van feltárva. Ebben a tufában egy normális, fe
kete andezitből álló láva látható. Két eset lehetséges itt: 1. a lávát borító 
tufa később rakódott reá a lávára; ez esetben a tufa már elbontva hullott 
reá a normális kőzetre; 2. a láva a már lerakodott és elbontott tufa rétegei 
között folyt ki a vulkánból. Az első esetben a tufa kétségtelenül a fiata
labb andeziterupelótól származik, míg a második esetben a régibb erupció 
terméke is lehet.

A fiatalabb andeziterupciók nagy része többé-kevésbbé szintén pro- 
pilitosodva van; némelyiken azonban a zöldkövesedésnek nyoma is alig 
látható.1) Nem ritkák azonban a normális állapotban levő elegyrészeket 
tartalmazó, teljesen fekete kőzetből álló erupciók sem.

Mint a hegység egész területén, a propilitos andezitek itt is gyakran 
tartalmaznak több-kevesebb kvarcot is kiválva. Néhol a kvarc mennyisége 
annyira felszaporodik, hogy a kőzet tulajdonképen már piroxémandezitnak 
nevezhető. Az andeziteknek ez a fajtája átvezet a dacitokhoz. amelyek —

i) Pálfy M .: Az erupciós közetek zöldkövesedése: Földt. Közlöny XLVI. köt. 
1916. 73— 85. oldal.
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ha alárendelt-ebben is —  szintén előfordulnak e területen, de tiszta dacit- 
tipust alig találunk, amennyiben mindenik dacit még* nagy mennyiségű 
piroxént, nevezetesen hipersztént tartalmaz. A darátoknak az andezitekhez 
való viszonya nem mindenütt világos. A láposbányai völgy felső részén 
és pedig a Limpegyepatak és a fővölgy közötti gerincen, kétségtelenül át
törik a piroxénandeziteket. Itt azonban nem bizonyos, hogy vájjon ezek 
az andezitek melyik andeziterupciótól származnak. Az Arsica marón szin
tén úgy látszik, hogy a piroxénandeziteket áttörik; ehelyütt azonban már 
kétségtelen, hogy a fiatalabb andeziterupcióval van dolgunk. Az Arsica 
márétól északra, a Szélhegy gerincén a riolit felett normális dacitlávát 
találunk, amelyben az amfibolok mellett már lényeges szerepet játszik a 
hipersztén is. Ebben a lávában gyéren fekete normális piroxénandezit göm
bök is vannak bezárva. A dacit láva fölé pedig fekete piroxéndacitnak ne
vezhető kőzet települt. Ehelyütt úgy tűnik fel, mintha a riolit erupciója 
után következett volna be a dacit kitörésé, amelyben már lényeges szerep 
jutott a hiperszténnek is. Az erupció később még bázisosabb lett s átment 
fekete piroxéndacitba s talán csak ezután következett be a fiatalabb andezit- 
erupeiója. Erre mutat az is, hogy a Láposbányán a Fekete Szentgyörgy- 
patak mentén a dacitot propilitos andezitek törik át.

Láposbányán a község felső végén a patak medrében dacitot talá
lunk feltárva, míg a völgy nyugati oldalán riolit van. Itt úgy tűnik fel, 
mintha a dacit idősebb lenne a riolitnál. Minthogy azonban a völgy keleti 
oldalát egészen fel a gerincig a dacit alkotja, valószínűbb az, hogy a völgy 
mentén törési vonal húzódik végig s annak mentén sülyedt le a dacit a 
riolit alá. ,

A  darátok erupciója is csak részben propilitos, részben azonban egé
szen normális állapotban van.

Bányászati viszonyok*

Feltűnő jelenség, hogy a nagybányakörnyéki érctelérek a nagy
bányai F okhagy máspatak és a borpataki völgy között tartalmaznak főleg 
a pirithez kötött aranyat. Ivelet felé a kereszthegyi bányászat már erősen 
ólmos és ciiikes teléreken dolgozik, amely azonban az ezüst mellett még 
mindig gazdag aranyban is. Tovább keletre Felsőbánya felé, valamint 
nyugatra a borpataki völgyön túl, a telérek piriten kívül főleg galenitet 
tartalmaznak, amikhez helyenként még elég tekintélyes chalkopirit is tár
sul. Ezek közül főleg a galenit tartalmaz nemeséroet. még pedig aranyban 
szegény ezüstöt. Egyedül talán csak az ilobabányai Firizánbánya látszik 
kivételnek, amelyben az ólom mellett tekintélyesebb aranytartalmat (ton
nánként 6—-7 grammot) mutatott ki a nagyszámú elemzés. Állítólag szin-
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lén nagyobb mennyiségű aranyat tartalmaz még a láposbányai Sárgabá
nyában termelt ezüst is. Láposbánya és Miszbánya környékének többi 
bányáiban tudomásom szerint ilyen nagy aranytartalom sehol sem fordul 
elő, hanem főleg csak ezüst s ez lehetett az oka ezen bányaterület hanyat
lásának. Az ezüst árának csökkenésével az ezüstben különben sem nagyon 
gazdag telérek művelése már nem fizette ki magát.

Az ezen területen levő bejárható bányák geológiai viszonyait a kö
vetkezőkben vázolhatom.

Ilobabányai bányászat.

Az ilobabányai bányászat (1. 1. ábra.) az ilobabányai fő völgy bal
oldali mellékágában, a Bóditópatakban (katonai térképen Kapitány patak) 
folyik s jelenleg a Firizántárnát, Jakabtárnát és Mihálytárnát tartják 
üzemben. A múltban állítólag gazdagabb bányászat folyt a Bóditópatak 
torkolatánál átcsapó Hanó-, Fellegvári- és S án d o rt elérek e n. A  közelmúlt
ban pedig az ilobabányai templomnál torkolló Kovácspatakban, a János- 
tárnában. fejtett le a Szent-István bányatársulat egy kisebb kiterjedésű 
galenites tel ért.

Az ilobabányai üzemben levő és a Szent-István bányatársulnf által 
fentartott bányák közül a Firizánbánya az egyedüli, amely gazdagabb 
aranyos-ezüstös érceket tartalmaz. Telére, a Firizántelér a Bóditópatak 
(katonai térképen Kapitánypatak) völgyének jobboldalán, a Hanóhegy 
gerince alatt húzódik közel. 3h irányban s kibúvása szerint a gerincen is 
átcsap északkelet felé.

A  Bóditópatak völgyének alján az idősebb piroxénes andezit tufája, 
és lávája van feltárva, melyet a völgy két oldalán a riolit fed. A Hanó 
gerincének nyugati részén három fiatalabb piroxénandeziterupció töri át 
kb. 3h irányú vonal mentén a riolitot. A  legnagyobb erupció a gerinc 582-es 
kúpján van, ahonnan a Bóditópatak könyökszerű kanyarulatához húzódik 
le. A második, csak kis kiterjedésű erupció, az előbbitől nem messze kelet 
felé következik a hegygerincen a középső Firizántárna felett, ahol a sötét
zöld. majdnem fekete propilitos kőzetet egy kisebb kúpoeskán lehet ki
választani. Utána a nagyon fedett hegygerincen ismét riolit van, amit azon
ban törmelékben is csak kevés helyen találunk meg. A  harmadik erupció 
azon a hegycsúcson van, amelyről a két Hanó gerince elágazik. Ennek az 
erupciónak keleti szélén csap át a gerincen a Firizántelér.

A Firizántelérre régen két tárna volt behajtva a völgy jobb lejtőjéről. 
Egyik az 510 m t. sz. f. magasságból kiinduló tárna, melyet jelenleg Felső- 
Firizántárnának neveznek és a 495 m magasságból kiinduló tárna, a jelen
legi Középső Firizántárna. A Szent-István bányatársulat a Bóditópatak
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jobb partjáról 430 m t. sz. f. magasságból hajtotta be az új altárnát, az 
Alsó Firizántámát, amely 22— 23h közötti irányban a Hanó 582 m-es csú
csának K-i nyerge felé halad s 180 m-re érte el a telért, amely 3h irányban 
húzódva mintegy 300 m hosszúságban van feltárva él. a 2. és 3. ábrát.).

2. ábra. A Firizánbánva térképvázlata. Mérték: 1:4000.
1 =  pontusi palás agyag; 2 — zöldköves és részben kaolinos piroxénandezittufa, 

breccsa és láva: 3 =  riolit: 4 =  propilitos piroxénandezit.

A  tárna szája alatt a völgyben az idősebb piroxénandezit zöldköves 
láváját találjuk, de a tárna nyilásánál már rio-lit van. Befelé a tárna mint- 
egy 60— 70 m-t halad riolitban, közbe azonban egy alig 10 m vastag, ke
mény propilitos piroxénandezitből álló télért keresztez.

Minthogy ez a telór a riolitot kétségtelenül áttöri, az andezit a fiata-
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labb andeziterupcióhoz tartozik. Azután a tárna andezittufába megy át, 
amely alól a telérrel való (keresztezés előtt mintegy 20 m szélességben 
szürke palás agyag bukkan elő.

A  telér az egész feltárt részen kaoliiiosan szétbontott piroxénandezit- 
tufában és lávában halad. Az andezittufa különösen a telér délnyugati 
végén van igen puhára megbontva. A telér itt elszegényedik, elsepríisödik.

A  telér átlagosan 1 m vastag s 65° alatt ÉNy felé dűl. Tölteléke 
pirit, chalkopirit és alárendelten galenit. Az éré F a z é k  G y u l a  bányaigaz
gató szerint tonnánként 40— 50 gr. aranyos-ezüstöt tartalmaz, amiben át
lagosan 7 gr. arany van.

A  Felső- és Középső-Firizán tárót, minthogy a háború miatt bennük 
fenntartási munkálatokat nem végeztek, nem járhattam be. Amíg az Alsó-

<8)

3. ábra. A Firizánbánya szelvénye.
1 =  pontusi palás agyag; 2 =  zöldköves és részben kaolinos piroxénandezittufa, 

breccsa és láva; 3 =  riolit; 4 =  propilitos piroxénandezit.

tárna kétségtelenül a cementáeiós zónába esik, addig a felső és középső 
tárna már az oxidációs zónában tárja fel az érceket. A telér aranyos ezüst 
tartalma a két zónában nem nagy különbséget mutat. F a z é k  bányaigaz
gató szerint ugyanis az oxidációs zóna aranyos-ezüst tartalma valamivel 
csekélyebb ugyan, mint az alsó cementáeiós zónáé, de az aranytarbalom 
benne alig különbözik. A  leggazdagabb volt a telér a Felső-Firizántárná- 
ban, hol állítólag szabad arany is fordult elő. Ezt a részt már az előző 
tulajdonos lefejtette. Az altárnában a feltárások ez alá a rész alá nem 
értek még el. Az altárnában F a z é k  bányaigazgató szerint a telér délnyu
gati vége elszegényesedett, míg északkeleti része gazdagabb.

Hogyha a telér genetikai viszonyait vizsgáljuk, akkor azt látjuk, 
hogy a telér a Hanó gerincéről leírt két keletibb andeziterupció mentén 
halad. A jelenlegi bánya feltárásokban csupán andezitlávával és tufával
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találkozunk, andezitkürtőt azonban a tárna nyílása közelében levő dejk-on 
kívül nem tártak fel. F a z é k  szerint azonban a Felső-Firizán tárnában a 
telér fedőjében igen kemény andezit van, ami valószínűleg az andezit kür
tőt képviselheti. Ez a feltevés annál valószínűbb, mert a Felső-Firizán-

4. ábra. A Jakabtárna geológiai térképvázlata. Mérték: 1:2000. 
1 — zöldköves piroxénandezit tufa és láva; 2 =  riolit.

tárna felett, attól nem messze van a felszínen kimutatott piroxénandezit 
széle is.

Hogyha a bányában a telérviszonyokat és a külszin geológiai viszo
nyait egybevetjük, akikor itt is megkapjuk az andeziterupeiók és a telér 
között a kapcsolatot. A telér délnyugati vége szegény, ott. t. i., ahol az 
andeziterüpciótól eltávolodott. Északkelet felé, ahol az andeziterupció kö
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zelébe jut, meggazdagodik és legészakkeletibb részén —  a Felső-Firizán- 
tárnában —  andezit közvetlen szomszédságában volt a leggazdagabb.

Jakabtárna. A  Bóditópatak bal partján nyílik 325 m. t. sz. f. magas
ságban az Alsó-Jakabtárna. amely a Mosóházpatakban 345 m magasan 
levő, már régebben felhagyott Felső-Jakab tárna alá irányul. (4. ábra.)

A  Mosóházpatak legalsó részén riolit van, míg a Jakiabtárnán felül 
már az idősebb piroxénandezit zöldköves láváját találjuk, amelyet a völgy
oldal magasabb részén a riolit fed. A  Jakabtárna mellett a riolit úgy lát
szik egy ÉÉNy— Dl) K-i irányú vető mentén érintkezik az andezit lávával.

Az Alsó-Jakabtárna nyilása a vetőtől Ny-ra esik s így a szájánál 
andezitet látunk feltárva. A  tárnia kis darabon DNy felé halad, azután 
egy már lefejtett kisebb rezes-kovandos tömzsöt megkerülve, mindenütt 
bontott részben agyagos andezittufában DK-re kanyarodva áthalad a 
Mosóházpatak alatt. Itt egy keleti kanyarulatban eléri a tárna a külszínről 
említett vetőt s kis darabon be is kanyarodik a riolitba. Ezután nemsokára 
elérjük azt a 40— 50° alatt Ny felé dűlő l l h csapású telért, melyet a Felső- 
Jakabtárnában már a régiek lefejtettek. A telér azután DNy felé elkanya
rodik, kivékonyodik, majd el is vesz. Nem messzire tovább az előbbivel 
párhuzamos, hasonló dűlésű telér következik, ami a legnagyobb való
színűség szerint az előbbi telérnek elvetett része, amint az a 4. ábrán 
közölt alaprajzból kitűnik.

A  Jakabtárna telére mindvégig agyagos zöldköves piroxénandezit- 
tufában halad. Vastagsága 50— 80 cm, amit vékonyabb mellékerek is át
szelnek. A telér érces tölteléke chalkopirit és galenit, pirittei keverve. A 
válogatott érc 5— 8 százalék rezet tartalmaz. Aranyos ezüst nincs benne.

A  Jakabtárna telére genetikailag —  úgy látszik —  azzal a hasonló 
irányú vetővel van összefüggésben, amit a Mosóházpatak aljáról említet
tem. A telér talán nem közvetlenül magán a vetőlapon képződik ki, hanem 
annak közelében. A  telért azután É K — DNy-i irányú és ÉNy felé dűlő 
másik vetődés a telérképződés után elvetette oly módon, hogy a vető a te
lért egyideig mindinkább kivékonyodó bajuszszerűleg magával hurcolta.

Mihály tárna. A  Kapitánypatak völgyének jobb oldala alatt 341 m 
magasságban volt a régi Antaltárna, amelyben állítólag gazdagabb ara
nyos ezüstöt tartalmazó telért műveltek a régiek. Ez alá hajtotta a Szent- 
István bányatársulat a Mihálytárnát a Bóditópatak bal partjáról 305 m 
magasságról (5. ábra). A  feltárások azonban nem jártak sikerrel.

A  Kapitánypatak alsó részén s különösen a jobb hegylejtőn kemény, 
elég üde propilitos andezit van, melyben vannak vékony lemezekre szét
váló és gömbös részletek is. Ez a kemény kőzet valószínűleg egy erupciós 
kürtőt képvisel s a völgyön fel az egykori Antaltárnáig tart. Az Antal- 
telér ÉK— DNy-i irányú korpáin túl a kőzet megváltozik: fehérre bontott
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porhanyó lesz s ez tart 400 m magasságig, ahol föléje riolit települ. Riolitot 
találunk a Kapitány patak és Mosóházpatak közötti gerincen is. míg a 
Mosóházpatak mentén a riolit alól ismét előbukkan az idősebb piroxén- 
andezit zöldköves lávája.

A  Bóditópatak völgyéből az Antalbánya alá hajtott Mihálytárna 
előbb közel déli irányban hadad, azután N yÉXy-i irányba fordul, hogy 
keresztezze az ÉK— DXy-i irányú teléreket. A  tárnánál ezideig keresztez^

5. ábra. A Mihálytárna geológiai térképvázlata.
1 — kaolino.san megbontott zöldköves piroxénandezitláva ; 2 =  propilitos piroxénandezit.

tek ugyan több telért, de azok pirit mellett csak kevés galenitet és chalko- 
piritet tartalmaztak. A bányaművelések az Antal tárnában művelt telérig 
ezidő szerint még nem jutottak el. A  Mihálytárna mindenütt erősen szét
bontott piroxénandezitben halad s csakis a nyugati harántvágat végén 
találtak igen kemény propilitos andezitet, ami azt az erupciós csatornát 
képviseli, amit a Kapitány patakból fennebb említettem.

Sándortárna. Az ilobabányai templomon alul egy jobboldali mellék- 
völgy torkollik, a Kovácspatak. A  torkolat környékén és a völgy alján
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piszkoszöld, sok föklpátot tartalmazó piroxénandezitláva van. Azután kis 
darabon palás agyag is a felszínre jut. Azon felül ismét zöldköves és feliér 
andezitláva, kristálytufa, agyagos tufarétegek váltakoznak, míg a 345 m 
magasan levő Sándorbányán felül már fehéresre vagy vörlienyesre bontott 
riolit települ az andezitre.

A  Sándortárna a völgy baloldala alá irányul. Jelenleg már nem jár
ható be, minthogy a vele feltárt galenites telért már lefejtették. A  tárna, 
úgy* látszik, hogy mindvégig zöldköves andezitlávában és tufában 'haladt, 
de a telér előtt mintegy 20 m hosszúságban palás agyagot is vágtak át. 
A  9h irányú telér felső részét már a régiek lefejtették, a Sándortárna 
szintjén a Szent-István bányatársulat dolgozott. Minthogy azonban a telér 
folytatását vető metszette el, a további kutatásokkal itt felhagytak.

A  Kovácspatakból említett Sándortelérnek kb. délkeleti folytatá
sába esik két közel hasonló irányú telér az ilobai völgyben, amelyek egy
más mellett csapnak át a Bóditópataknak az ilobai fővölgybe való torko
latánál. Ezek a Sándortelér és a Fellegvári telér. A  két völgy közötti gerinc 
lábánál ezeket a közel 3h irányú Hanótelér keresztezi. Ennek a telércso- 
portnak felső részét már a régiek lefejtették s a további műveleteket állító
lag a víz miatt hagyták abba. A hagyomány szerint ezek a telérek főleg 
aranyat tartalmaztak. Genetikai viszonyaikat valószínűleg a Kapitány- és 
Bóditoptalak között talált andeziterupcióval lehet kapcsolatba hozni.

A  jelenleg feltárt ilobabányai telérek közül, amint a fennebbiekből 
kitűnik, csakis a Firizántelér tartalmaz nemesércet, míg a többiekben ohal- 
kopirit és galenit van. A  Firizántelérnek az andeziterupciókhoz való szoros 
viszonya kétségtelen. A  Jakabtárna ólmos és rezes telérei az erupcióktól 
távol vannak s törési vonal mentén fejlődtek ki. A felhagyott Antal-, Sán
dor- és Fellegvári telérek, melyek állítólag szintén tartalmaztak aranyat, 
szintén egy andeziterupció szomszédságában vannak.

Miszbányaí bányászat.

A miszbányai bányászat két területen folyt (1. a 6. ábrát): egyik 
terület a miszbányai fővölgynek a községben torkolló jobb mellékágában, 
a Y. Bancatoiban (vagy Y. Matteu Stampuluj v. Zsidópatak) van, a másik 
a Kisasszony patak nevű fővölgyben, a községen felül.

A  Y. Bancatoinak a Plopet mic keleti oldaláról jövő mellékvölgyé- 
ben —  a Mátépatakban —  a Máté, Karolina és Szófia bányák vannak, míg 
lefelé a következő bal mellékvölgyben a Karolina, Máté, István, Mihály és 
Ferdinánd teléreken dolgoztak. Jelenleg azonban egyet sem művelnek kö
zülük. A Mátépatak torkolata közelében egy altárna még részben bejár
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ható. Ez a völgy alatt; ÉK. azután É-i irányban halad s keresztezi a DK — 
ÉNy-i csapása Máté- és Karolinateléreket, amelyek chalkopiritet. piritet.

6. ábra. A  miszbányai bányaterület geológiai térképe.
1 =  kontaktosodott pontiisi (?) palás agyag: 2 =  idősebb piroxénandezit részben zöld
köves. részben kaolinos tufája és lávája: 3 =  riolit: 3a =  riolitvulkán bokk aki töltése 
(?);  4 =  dacit, csak kissé zöldkövesedve: 5 =  fiatalabb piroxénandezit propilitos kürtő-

kitöltése.

galenitet és szfaleritet tartalmaznak. Ezek az ércek kevés ezüstöt is tar
talmaznak. de arany alig van bennük. A  régi időben, amikor az ezüstnek 
nagyobb volt az ára, az ezüsttartalom miatt fejtették e teléreket. A  Máté-
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patak felső részén van a Máriahilf- és Szóíiatárna, melyekkel egy átlago
san EK—DN y-i irányú, galenitet és szfaleritet tartalmazó telért tártak 
fel. A  feltárási munkákon kívül azonban csak keveset fejtettek ki belőlük.

A  Mátépatakon alul levő völgyben, a patak két ágának egyesülése 
táján, csap át kb. 5h irányban a Mihály- és Ferdinándér, a jobboldali 
mellékágban fennebb párhuzamosan az ÉNy— DK-i irányú István- és 
Magdánatelérek ismeretesek, amelyek a Mátépatakban levő telérekhez 
hasonlatosan piritet, ehalkopiritet, galenitet és szfaleritet tartalmaznak. 
Jelenleg ezeken a teléreken sem dolgoznak. Valószínűleg a galenithez 
kötve kevés ezüstöt tartalmaztak s ez adott okot a múltban a telérek fel
tárására.

A  miszbányai fővölgyben a háború okozta rézszükséglet egy kisebb 
terjedelmű, de élénk rézbányásziatot hozott létre.

A  miszbányai Kisasszonypatak völgyének alján —  mint már emlí
tettem —  zöldköves piroxénandezit van feltárva, melyre a hegylejtőkön az 
effuziós riolit reátelepült. Néhány ponton még kontaktos agyagpala is 
előbukkan. íg y  pl. a Kisasszonybánya altárnájának nyílásán felül levő 
jobb oldalvölgyecskében, melynek alján Ny felé 40° alatt dűlnek ia kontak- 
tos agyagpala rétegek. Az altárna nyilasa és e mellékvölgyecske között 
bontott piroxénandezit van a hegy lejtő alján. A  mellékvölgyecske jobb
oldalán, úgy látszik, hogy a pialarétegek az andezit alá húzódnak be, míg a 
jobb oldalán már riolit van. Olyanformán tűnik fel, mintha a kontaktos 
pala s reátelepült andezit és a riolit között itt vetődés lenne, emellett szól 
az is. hogy a mellékvölgyecske torkolatán felül a fővölgyben a riolit már 
egészen a völgy aljáig ér le. Fennebb azonban, a régi kohó táján, ahol a 
régi altáró nyitása van, a piroxénandezit ismét megjelenik a fővölgy alján. 
A Kisasszonybánya altárnájában azonban 'agyagpalát nem metszettek át, 
holott az említett mellékvölgyecsikének azon szakasza alatt halad el. ame
lyen a kontaktos agyagpala fel van tárva.

A  Kisas szón y b ány a altárója a nyílásától kb. 200 m-ig kemény pro- 
pilitosodott andezitben halad s ott —  kb. az említett mellékvölgyecske 
alatt —  egy közel 3h irányú telért keresztez, a Józsefiéiért. A tárna azután 
bontott andezitben a kevés ehalkopiritet is tartalmazó pirites teléren halad 
300 m hosszúságban. A telér ott elvesz. A tárnát tovább északkeletre, majd 
egészen kelet felé irányították a mindvégig bontott andezitben, hogy ke
resztezze a felszínről és felsőbb szintekről ismeretes szintén 3h irányú 
Kisasszony telért. A József telér kb. azon a táján szakad meg, ahol a fel
színen a régi kohó táján a piroxénandezit ismét megjelenik a völgy alján. 
Olyanformán tűnik fel. mintha a József tel ér a Kisasszony telér elvetett 
része lenne. A  Kisasszonytelér mintegy 100— 150 m hosszúságban isme
retes s ÉK-i vége észak felé hajolva el vékonyodik. A  közel függélyesen
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álló telér mell ókkőzete kemény zöldköves andezit, ami a felszínen az akna 
mellett is feltárva látható. A  telér átlagban mintegy 50 cm vastag s piri
te! és chalkopiritet tartalmaz. A  válogatott érc mintegy 8— 10 százalék 
rezet tartalmaz. Leművelésre érdemes hossza csekély, alig haladja meg a 
100 m-t.

A  Kisasszonypatak völgyében ezeken kívül több jelentéktelennek 
látszó telér van még. A  Kisasszonybányával szemközt a völgy bal oldalán 
a Káprateléren, fennebb pedig az Antalteléren volt kisebbszerű bányászat.

A  Kisasszonybányán felül kb. 1 km-el, a miszbányai Handal felső 
végén egy szintén 3h irányú teléren, a Nepomukon, nagy külszíni evés lát
ható. Mellette pedig a patak medrének szélén a Szentháromság nevű mé
ly ezet főleg rezet és ólmot tartalmazott, de a hagyomány szerint ezüstön 
kívül arany, sőt szabad arany is előfordult benne. Ezen felül nem mesz- 
szire (kb. 500 m-re) egy nagyobbacska jobb mellékág torkollik a fő
völgybe, amelynek alján van a Virág Bandi-féle bánya, melynek szintén 
3h-ás telére pirit mellett galenitet és szíaleritet tartalmaz.

Mindezek a telérek: a József-, Kisasszony-, Kepomuktelér és a V i
lág Bandi bányájában levő telér teljesen egyező irányúak és úgy látszik, 
mintha egyetlen telér elvetett részei lennének, amely telér különböző 
részeiben különböző kitöltésű volt.

Láposbányai bányászat.

Az egykor virágzó láposbányai bányászatnak ma már nyoma is alig 
látható. A legnagyobb és egy francia társaságtól jelenleg is még fenntar
tott bánya a miszbányai és láposbányai völgyek közötti gerinc keleti olda
lán van, ahol egyetlen, szintén 3h irányú telért tártak fel a Szentmihály-, 
Sárga- és Máriahilfbányák. A  telér mellékkőzete riolit. Az altárna elülső 
részében kb. 200 m-ig palás agyagban haliad, azután riolit következik, de 
bennebb ismét 300 m szélességben harántolták a palásagyagot, sőt meg 
van még az közvetlenül a telér mellett is. A bányaműveletek felett a fel
szint mindenütt riolit borítja. Kétségtelen, hogy a palásagyag felett levő 
effuziós riolit vetődések mentén került az altárna szintjébe. A  Sárgabánya 
telére 45— 55° alatt DK felé dűl. A  legmagasabban fekvő Máriahilf- 
bánya szintjén egy vékonyabb fekütelér ágazik ki belőle, mely az altárna 
szintjén 40— 50 m távolságra van a főtelértől. A  Sárgabánya telére 
kb. 1 m vastag; tölteléke kvarc, amely pirittel van impregnálva. Tonnán
ként állítólag mintegy 6— 10 gr. aranyat és 50— 100 gr. ezüstöt tartalmaz. 
Az utóbbi időben egy 15— 20 m hosszú galenit lencsét is találtak a főtelér 
mentén, amit a hadsereg részére le is fejtettek.

A  Sárgabánya telére kétségkívül a rioliterupcióhoz van hozzákötve,
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de itt az empciós hasadéiulak a. telérbez vtaló viszonyát kimutatni nem 
sikerült.

A  láposbányai bányászat másik területe a fővölgy felsőbb részében 
volt, ahol több felhagyott bánya helye még ma is látható. Egyedül a Szt.- 
Györgypatak torkolatánál levő Pinczebányát nyitották ki az utóbbi idő
ben kis darabon s egy antimonitos teléren végeztek benne kisebb kutatást. 
A  terület alapját itt zöldköves és bontott dacit alkotja, melyet a Szt.- 
Györgypatak völgyének jobb oldalán egy kisebb K — Hy-i irányban el
nyúló propilitos piroxén andeziterupció tör át. A  Pinczebánya ÉK— DKy-i 
irányú telére alighanem ezzel az erupeióval van kapcsolatban. Valószínű
leg e bányában a múltban ezüsttartalmú galenitet fejtettek, de —  amint 
említettem —  jelenleg csak az antimonitos telért tárták fel újra.

A  Szt.-Györgypatakban fennebb a patak két ágának egyesülésénél 
volt a Fekete Szt.-Gvörgy bánya, amelynek ezüstös galenitet tartalmazó 
ÉK— DKy-i irányú telére a patak két ága között levő kisebb propolitos 
piroxénandeziterupció mellett van.

Kutatások nyomaival, bedűlt bányákkal a láposbányai fővölgy fel
sőbb részének mellékvölgyeiben több helyen is találkozunk még, de ezek 
közelebbi viszonyaira adatot nem találtam. A  legtöbb ilyen kutatás az 
andeziterupciók szomszédságában van. Így látjuk ezt a Limpegyepatakon 
felül torkolló Füzespatak alján, a Lilinpegyepatak felsőrészén stb.

A  hagyomány szerint Miszbányáu és Láposbányán a múltban igen 
virágzó bányászat volt. Ha jelenleg végig járjuk e területeket, virágzó bá
nyászatnak még nyomát is alig látjuk. A felemlített és fel nem említett 
régi bányák környékén nagyobb művelésekre utaló hány ókat alig találunk. 
Valószínűnek kell tartanom azt a feltevést, hogy a bányászat a múltban 
főleg az ezüstöt tartalmazó teléreken folyt. A  kibányászott ezüst azonban 
a legtöbb helyen aranyat igen keveset tartalmazott.

Amint a fennebbi. leírásból kitetszik, ezen terület telérei részint a 
rioliterupciókhoz, részint a propilitos piroxénnndezitekhez vannak kötve. 
Amíg az andeziteknek és a teléreknek egymáshoz való viszonyát többé- 
kevésbbé világosan lehet látni, addig az effuziós riolitban levő tel éréknél 
ilyen viszonyt ezen a területen kimutatnom nem sikerült.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1916. 29


