
B) Bányageológiai felvételek.

1. N agyb án ya , Borpatak, Felsőb án ya és K isb á n y a  bányageológiai viszonyai.
(Jelentés az 1915 évi bányageológiai felvételekről.)

Dr. Palfy M óric-tói.

(Nyolc szövegközti ábrával.)

Az 1914-ik év tavaszán és őszén egy-egy hónapot fordítottam a 
Nagybánya környékén megkezdett bányageológiai tanulmányaim folyta
tására. Tavaszon Nagybányán a kereszthegyi bányaterületet és Borpata
kot, ősszel pedig Felsőbányát és a régen Kizbánva néven szerepelt Kis- 
bányát tanulmányoztam. Ezen bányaterületek geológiai viszonyairól je
lentésemet röviden a következőkben foglalom össze.

N a g y b á n y a  : k e r e sz th e g y i te r ü le t.

Múlt évi jelentésemben a nagybányai nyugati bányaterület geológiai 
viszonyait röviden már jellemeztem. A  Foghagymás-patak völgyében —  
mint a múlt évi jelentésemhez csatolt térképvázlatból látható —  az ande- 
zites dacit van feltárva, melyet fennebb a völgyben a piroxénandezit tört 
át. E völgytől keletre a fernezelyi völgyig terjedő terület felépítése ha
sonló a nyugatibb területhez. A  Kereszthegy keleti lábánál, valamint a 
kereszthegyi altárnában előbukkannak a terület alapját alkotó pontusi 
korú agyagos rétegek, amelyekre több-kevesebb kvarcot tartalmazó amfi- 
bolos-piroxénes andezitláva. tufa és breccsa rétegek települnek. Ezek a 
területen mindenütt zöldkövesedve vannak, sőt a legtöbb helyen, különö
sen a tufás rétegek, kaolinosan is meg vannak bontva. A  vulkánoknak ezt 
az idősebb termékeit piroxénandezitek törik át. részint normális, részint 
propilitos állapotban. Hatalmas normális piroxénandezit erupciót találunk 
a Kereszthegytől északra a Somoshegy hosszúra nyúló gerincén, melynek 
kitörési helye valahol a gerinc északi részén lehetett, ahonnan vastag, ke
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mény kőzetből álló lávafolyás alakjában lehúzódik a Somoshegy déli lej
tőjére s ott, valamint a Ravasz-patakban és a Szent János-patak felsőbb 
részében kibukkan alóla az andezittufa és breccsa. A  Ravasz-patak alsóbb 
részén, valamint jobboldali gerincén is a bontott, zöldköves, kvarcot és 
amfibolt is tartalmazó tufa, breccsa és lávarétegeket több kisebb erupció- 
ban propilitos piroxénandezit törte át.

Egy nagyobb zöldköves piroxénandezit erupoiót nyomozhatunk ki 
a Szent János- és Amadei-patakok között a Kereszthegy alatt, amely a 
felszinre csak kisebb területen jut ki a Kereszthegyet alkotó riolit alól. 
A z Amadei-völgyben a riolit déli határán éppen csak a nyomát találjuk; 
nagyobb területen van a felszinen a völgy felsőbb részében a riolit északi 
széle mentén, valamint jobban fel van tárva a Kereszthegy északnyugati 
oldalán is. Legjobban azonban még a kereszthegyi bánya feltárásaiban 
lehet követni. Az altárna 280 m-ig —  amint azt a falazás egy pár abla
kában látni lehet —  a pontusi agyagos képződményekben halad. Ott eléri 
az andezites dacit bontott és zöldkövesedett láváját, amelyben t ö b b ,  
t e l j e s e n  n o r m á l i s  á l l a p o t b a n  1 e v ő p i r o x é n a n d e z i t  
z á r v á n y t  t a l á l t  a m,  a m i t  c s a k i s  a z ö l d  k ö v e s  á 11 a p o t- 
b a n  k i ö m l ö t t  1 á v a g y ú r h a t o t t  a f e l s z i n e n  m a g á b a. 
Ez egyúttal bizonyíték arra is, hogy az andezites dacit erupciója előtt már 
volt piroxénandezit erupció is.1) 610— 710 m között egy fehérre, egészen 
tufaszerűvé bontott, riolit áttörést keresztez a tárna. 720 m-nél kemény 
zöldköves andezitet ér el a tárna egyenese és azon belül, eltekintve a fö
lei ér mentén aránylag kis területen levő riolittól, mindenütt a piroxén- 
andezitet találjuk a bányafeltárásokban s csakis a főtelér legkeletibb vég
ződésén jutunk agyagos, helyenként lapillis andezittufába. A z andezit a 
bányafeltárásokban is, sokszor még a telér közvetlen falát alkotva, sötét
zöld. majdnem fekete kemény kőzetként jelenik meg, néhol azonban a 
telér mentén az is erősen bontott, kifehéredett és elkvareosodott.

Hosszabb vonalon és jól feltárva láthatjuk ezt a piroxénandezitet a
II. Vizitárnában, amely a bánya erővizét a Ravasz-patakból az A  inadéi
u l  gybe vezeti át. A z Amadei-völgyből e vízitárnán befelé mintegy 80 
m-ig találjuk csak a riolitot, azután kb. 250 m hosszúságban halad az ke
mény, tömör, igen szívós, üde, propilitos piroxénandezitben. Ezután 100 m 
hosszúságban kemény, pados, propilitos andezit következik, amelynek 
padjai már igen vékony tufás rétegekkel váltakoznak. Erről a részről 
valószínűnek tartom, hogy már nem tartozik a kürtő kőzetéhez, hanem 
propilitos, de kaolinosan meg nem bontott lávát képvisel. A  vízitárna

!) L. Pá l f y  M .: Az erupciós kőzetek zöldkövesedéséről. Földtani Közlöny. 1916 
XLVI. k
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további keleti része, még mintegy 140 m. már egészen szét-porló zöldes- 
sárga lávában halad.

A  legfiatalabb erupciót ezen a területen a Kereszthegy kúpját (al
kotó riolit képviseli, amely a felszínen mintegy 1200 m hosszúságban és 
kb. 600 m szélességben nyomozható és kitörését egykorúnak kell tekin
tenünk a veresvízi területről múlt évi jelentésemben leírt riolitokéval, ame
lyek azonban ott nincsenek zöldkövesedve, illetve kaolinosan elbontva.

A  k e r e sz th e g y í b á n y a  g e o ló g ia i v isz o n y a i.

A  Foghagymás-patak völgyétől keletre csupán a Kereszthegy alatt 
folyik bányászat. Kisebb kutatások a Szent János-patakban és a Ravasz- 
patakban. valamint tovább keletre a Kis-Ravasz-patakban is voltak, de 
ezek közül csakis a legutóbbi helyen végeztek nagyobb feltárásokat.

A  Kereszthegy felépítését (1. 1— 2. ábra) némileg már vázoltam. 
Az andezites dacit tufájának, lávájának és breccsájának közepette, amik a 
kereszthegyi altárna külső részében vannak feltárva, egy nagyobb propi- 
litos, helyenként zöldköves piroxénandezit-ből álló erupciót találunk. Ezt 
az andeziterupciót törte át a riolit, amihez a kereszthegyi bánya érctelérei 
genetikailag hozzá vannak kötve. Am íg azonban a riolit a felszinen hatal
mas kiterjedésű kúpot alkot, addig a bányafeltárásokban csak alárendelten 
találkozunk vele. A z altárna egyenesében a már említett dacitos láva után 
a külszíntől mintegy 610 m-re erősen elbontott fehér kőzet következik, 
amelyben színes elegyrészt nem lehet felismerni, de nem lehet már meg
határozni a benne levő földpátot sem. Kvarckristályokat is alig lehet a 
kőzetben kiválva találni. A  kőzet külsőleg teljesen olyan, mint aminőt a 
Kereszthegyen találhatunk, mert kivált kvarcot ott is csak nagyon gyéren 
lehet benne látni. A  kőzet annyira el van bontva, hogy a mikroszkópi vizs
gálat egyáltalán semmi eredménnyel sem jár. A kőzet apró szilánkja erős 
kálium lángfestést mutat s így tekintettel a Kereszthegyet alkotó riolit- 
hoz való nagy hasonlóságára is. aligha tévedek, amikor ezt a kb. 100 m 
hosszúságban feltárt kőzetet a riolitokhoz sorozom. Utána kemény sötét
zöld piroxénandezit következik, amely az altárnának a íotelérrel való ke
resztezéséig tart, ahol elérjük a főtelér mellett levő riolitot. Az altárnától 
pár lépésre azonban a főtelér délnyugati vágatában ismét megvan az ande
zit. A  főtelér mentén befelé a riolitot a felsőbb szinteken csakis a Csora- 
telérrel való elágazásáig lehet biztosan követni. Innen tovább befelé a fel
sőbb szinteken a főtelér fekvője csak nagyon kevés helyen látható, mert a 
telért ott már réges-régen lefejtették és jelenleg a telér fekvőjében hajtott 
párhuzamos vágatot használják közlekedésre. A  főtelér fekvője a Csora- 
telér elágazásánál, a Csoratelér vágata, valamint a főtelérrel párhuzamos
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vágat mindenütt piroxénandezitben van. Az altárna belsőbb része nincs 
fenntartva s így nem járható be. A  III . szinten a Csorateléren bellii szin
tén csak a telér fekvőjében haladó vágaton mehetünk beljebb, ahol andezit

1 — andezites dacittufa, breccsa és láva; 2 =  propilitos piroxénaudezit; 3 =  riolit a 
felületen; 3a — riolit a bánya feltárásokban, —»—gazdag telér; jö zűzöérc; —  sze

gény telér.

van feltárva s ugyanazt találunk beljebb a telér fedőjében is, ahol a vágat 
már a főtelérre kanyarodik. A  főtelér mellett levő riolit végződését egyet
len szinten sem lehet látni, de úgy tűnik fel, hogy amint mélyebbre hala-
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dunk, a riolit mindig északkeletebbre nyúlik a í'őtelér fedőjében. Egyes 
helyeken úgy lehet gyanítani, hogy a riolit megszakad s azután egy bizo
nyos távolságra ismét folytatódik A z az egy azonban bizonyos, hogjr a 
riolit csakis a délibb részen van meg közvetlen a telér mellett, míg az 
északi részen a riolit mindenütt kb. azon a tájon szakad meg, ahol a telér 
gazdag része következett. A  V II. szinten a Csoratelér elágazásánál meg

2. ábra. A kereszthegyi bánya átmetszete.
1 =  andezites dacittufa. breccsa és láva: 2 =  propilitos piroxénandezit: 3 =  riolit.

lehet állapítani a rioliterupció vastagságát, amely itt alig több 20— 25 l n 

nél. Innen befelé mintegy 300 m-ig lehet követni a telér mentén a riolitot, 
de a fedőbe hajtott harántvágatok belső részén már andezitet találunk, 
úgy hogy a rioliterupció szélességét alig pár méterre becsülhetjük. A  
Bittsánszky harántnál a riolit azután meg is szakad s tovább csak piroxén- 
andezitet találunk.

A  főt-elér belső vége minden szinten, kb. függélyesen egymás alatt, 
kijut a zöldköves andezitből és laza tufába és breccsába megy bele. ahol 
a telér el is vesz
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A  bányaiéi tárások tehát azt mutatják, hogy a Kereszthegy alatt két 
keskeny rioliterupciót találunk. Az egyik az altárna belsőbb részén van fel
tárva, a másik a, főtelér mentén. Az utóbbi hasadéka nem követi mindenütt 
végig a fotelért, sőt a telér éppen ott van gazdagon és nagyobb vastagság
ban kifejlődve, ahol a telér nincsen a riolitban. A lig  lehet kétség aziránt 
is, hogy a riolit a felsőbb szinteken csak kisebb horizontális távolságban 
van meg, mig a mélyebb szinteken a riolit hosszabb vonalon található.

Ha a bányafeltárások adatait egybevetjük a külszíni kifejlődéssel, 
akkor azzal elég jó megegyezést látunk. A  Kereszthegy riolitkúpjának 
pontos körülhatárolása azt mutatja, hogy az északkeleti részen a riolit ha
tárvonalán egy bekanyarodás van. amelyhez hasonlót oly helyeken talál
tam eddig mindig, ahol két erupeió olvadt össze egymással. A  külszíni ki
fejlődésből is azt lehet tehát gyanítani, hogy a riolit két egymással pár
huzamos vonalon tört fel.

A  kereszthegyi főtelér napszíni kibúvása a rioliterupció közepén ha
lad végig, megfelelően a kúp alján levő keskeny vulkáni hasadéknak. A  
riolit végződését —  mint említettem —  az egyes szinteken pontosan nem 
lehet megállapítani, mégis kétségtelen, hog}  ̂ a telér északkeleti részén 
hiányzik, míg a felszínen nagy területet borít. Valószínűnek kell a már 
vázolt geológiai kifejlődésből tartani azt, hogy a Kereszthegy alatt egy 
propilitos piroxénandezit kürtő van, melynek közéjjé északkeleti irányban 
két vonalon felhasadt s a keskeny vulkáni hasadékokon tört fel a riolit, 
mely a hasadékok felett gomba módjára szétterült, a riolitanyag azonban 
—  különösen a hasad ék felsőbb részéből —  részben kiszorult, úgy, hogy a 
hasadéknak ez a része üresen maradt. A  további mozgásoknál a régi hasa- 
dék mentén történt az újra felszakadás, amikor a telér részben az üresen 
maradt hasadékban képződött ki, részben pedig az újabb felszakadás a rio
litban is létrehozta a telérhasadékot. Am íg a riolitban képződött telér
hasadék csak keskeny, addig a riolittól üresen maradt vulkáni hasadékban 
a telér nagyobb vastagságban képződött ki. Eme feltevést igazolja az a 
körülmény, hogy a telérhasadék a riolitban mindenütt keskeny és ércben 
szegény volt, sőt a mélységben majdnem egészen el is meddlilt, míg a rio
littól északkeletre a telérhasadék kitágult és ott következik a telér gaz
dag szakasza.

A  felszínen a riolit északkeleti végződése körülbelül egybeesik a 
piroxénandezit kürtő szélével is. A  bányafeltárásokban is azt látjuk, hogy 
a telér mindenütt kb. ez alatt a hely alatt jut ki az andezit kürtőjéből és 
megy bele az andezittufába, ahol egyúttal szétforgácsolódik és elvész a 
telér is. A zt kell tehát feltennünk, hogy a riolitvulkán erupciós hasa
déka is az andezit kürtőre szorítkozik.

A  főtelér csapása a délibb részen északkelet— délnyugati, tovább
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azonban lassan majdnem egészen kelet felé fordul.. Dűlése északnyugat 
felé mintegy 70— 75 fok. Vastagsága rendszerint 1— 8 m között váltako
zik, de néhol kitágul 15 m-re is. A  telér az andezitben éles fallal különül 
el a mellékkőzettől s csak ritkán ágazik egy-egy erecskéje be az andezitbe. 
A  telér maga közel párhuzamosan futó vékonyabb-vastagabb kvarcerekből 
áll, amelyek között párhuzamosan kovandosabb, olmósabb, ezüstösebb sza
lagok vonulnak végig. Mészpátos kitöltés igen ritka. Néhol szfalerites erek 
is vannak. A  mélység felé általában több az ólomtartalom, ezért a mara- 
tartalom a mélység felé nagyobb is, egész 10— 12% -ig  emelkedik, a fel
sőbb szintekben kisebb a maratartalom, kb. 6— 7 % . Dacára ennek a telér 
aranyos ezüsttartalma ugyanaz marad, csakis a zúzóarany mennyisége ki
sebb az alsóbb szinteken, amit a nagyobb mennyiségű mar a pótol. Az  
ezüstös ércek közül főleg a bournonit. stefanit, plumozit és a pirargirit 
van elterjedve. Különösen szép pirargirit-kristályok fordultak elő a III. 
szinten. Oly ásványok ezek, melyeket K eusch  a cementációs zónára mond 
jellemzőknek. Minthogy ezek közül különösen a pirargirit még a leg
alsóbb .szinten is, ami 310 m-rel van mélyebben, mint a nagybányai fő
völgy és a tenger szine alá közel 80 m-re nyúlik le, mindenütt általánosan 
el van terjedve, K eusch  értelmezése szerint fel kellene tenni, hogy ez a 
300 m-t meghaladó magasság egykor a felszinen volt, amikor a cemen- 
táció végbement s azután sűlyedt le az egész erre a mélységre, ahol a kép
ződött cementációs zóna az eróziótól megóvatott.

A  főtelér déli részéből a feküben két melléktelér ágazik ki: a Fedd
és Fekü-C sorát elér. Mindkettő zöldköves andezitben halad és a telérek men
tén az andezit nagy részben erősen kifehéredett és elkvarcosodott. de 
helyenként még egészen kemény sötétzöld színű is található. A  Csora- 
telér vastagsága 1— 25  között változik. Kitöltése a fotelérétől főleg 
abban különbözik, hogy benne a kvarc erősen likaesos. Ásványai ugyan
azok, mint amik a főtelérben is előfordulnak.

Borpataki terület.

Mull évi jelentésemben megemlékeztem arról a kvarcosodott homok
kőről, mely a Morgóhegy déli és nyugati gerincén van feltárva. Ugyanezt 
a homokkövet, már nem annyira elkvarcosodva, megtaláljuk a borpataki 
völgy alsóbb részén is, egyfelől a Morgó gerincének nyugati lábánál, más
felől a vele szemközt levő oldalon, a Serfőző-patak völgyének jobboldali 
lejtőin. A  Borzás-patak torkolatán valamivel alul a Morgó gerincének lá
bánál a zöldköves andezit tufáját és breccsáját találjuk, míg felette a hegy
oldalon már a kvarcos homokkő van. Hasonlóan látjuk ezt a völgy jobb
oldalán is. P okol  E l e k  bányabirtokos kastélya mögött levő feltárásban 
zöldköves andezit lávája van a felszínen. Innen felfelé haladva a Páprád
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gerincére, nem sokára homokkővel találkozunk, míg a gerincen normális 
állapotban levő riolit láváját találjuk, minden valószínűség szerint egy 
rioliterupcióval kapcsolatban. Minden arra mutat tehát, hogy ez a ho
mokkő, mely —  mint múlt évi jelentésemben is leírtam —  valami idő
sebb képződmény benyomását teszi, a pontusi agyagnál fiatalabb korú kell 
hogy legyen, mert a pontusi agyagon az andezites dacit tufája és lávája 
rajta fekszik. A z andezites dacit kitörése után következett be csak a piro- 
xénandezitek kitörése, míg a riolit még ennél is fiatalabb. Hogy a riolit 
erupciója tényleg ezen homokkő leülepedése idejében történt, azt bizo
nyítja az a körülmény, hogy a homokkő a Morgó gerincén láthatólag át
megy a riolit tufájába. Ezek szerint ezt a homokkövet a felső pontusi, eset
leg a levantei emeletbe kell soroznunk. A  homokkő elterjedése ia Borzás- 
patak völgyénél, éppen úgy a Serfőző-patak jobboldalán e völggyel szem
közt is, megszűnik s tovább északra a zöldköves andezit és a riolit között 
sehol sem találjuk meg.

Innen felfelé a terület alapját az amfibolt és kvarcot is tartalmazó 
zöldköves andezit többnyire erősen bontott láva, tufa és breccsa képződ
ménye alkotja, amit egyes erupciókban a kemény propilitos piroxén
andezit erupciói törtek át. A  Serfőző-patak völgyének mindkét oldalán 
sok helyen egészen mélyre lenyúlva riolit fedi az andezitet.

A  Szerény-patak torkolatán felül, valamint a völgy mindkét oldalán 
is, közép- és öregporfiros amfibolos dacitot találunk, amely úgy látszik, 
idősebb a piroxénandezitnél, minthogy a Serfőző-patak forrás-ágának, a 
Kapitány-pataknak jobb gerincén, a Tuffoi- és Trokásztru-csúcsok között 
a propilitos kemény piroxénandezit áttöri.

A  Szerény-patak bal gerincén, a Trapacsélen, többé-kevésbbé bontott 
és mállott riolitot találunk. Közben azonban a 645 m-rel jelzett ponton 
alul kis területen propilitos andezit csap át a gerincen. Minthogy tovább 
lefelé a gerincen még kis területen ismét riolit következik, úgy tűnik fel, 
mintha az andezit itt a riolitot áttörte volna. Kern lehetetlen .azonban, 
hogy a riolit lávája alól csak kibukkan itt a piroxénandezit és nem töri 
azt át. A  riolitok kitörési helyeit, ellentétben az andezitekkel, a kifolyt 
láva közepette meghatározni nem lehet. Kétségtelen, hogy a gerincek men
tén a lávatakaró közepette több ilyen van s különösen ilyeneknek tekint
hetjük az elszigetelt kúpok alakjában előforduló riolitot.

A  borpatakí bányászat.

A  borpataki völgyben több ponton volt a múltban bányászat, jelen
leg azonban csakis a PoxoL-féle Lipótbányát1) és a mellette levő Miksa-

) Időközben megvette a Felsőmagyarországi Bánya- és Kohómű részv.-társaság
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bányát művelik nagyobb erővel. (L. 3— 4. ábra.) Nem régen művelés alatt 
állott a Serfőző-patak felsőbb részén az ú. n. Mihály- vagy Vilmosbánya, 
amely azonban, minthogy tulajdonosa hadbavonult, zárva van. Pár évvel 
ezelőtt hagyták fel a Serfőző-patak völgyének baloldalán, a Borz ás-patak 
felső részén levő Bor zás-Bomlásbányát, amely jelenleg tehát szintén be-

3. ábra. A borpataki bányászat geológiai térképvázlata.
1 =  andezites dacittufa. brecesa és láva; 2 — riolit: h í  gazdag telér; ~  — szegény telér.

járhatatlan. Van ezenkívül még egy jelenleg is művelt, de kisterjedelmű 
bánya a fővölgy jobboldalán, az ú. n. Antall)árnya, amelyben csak igen kis 
erővel dolgoznak.

Legjelentékenyebb a Lipót- és a Miksabánya. A  Lipótbánya a fő
völgy baloldalán, a Toncsi- és Józsika-patakok között levő gerinc vége alatt 
van. Úgy a Toncsi-patakban. mint a Serfőző- és Józsika-patakokban min-
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clenütt az andezit zöldköves és erősen megbontott láváját és tufáját talál
juk a felszínen; a gerinc végén kiemelkedő kúpot azonban a bányaterület 
felett elbontott és kilugzott riolit alkotja. A  Lipótbánya főtelérének kibú
vása a kúp csúcsán, a riolitterület közepén megy végig.

A  bányafeltárásokban mindenütt csakis az andezit erősen szétbon
tott láváját és tufáját találtam. Néhány évvel ezelőtt egy futólagos be
járásom alkalmával az egyik, ma már bejárhatatlan harántvágatban t-ufás 
agyagot is találtam. Riolitnak ellenben a bányában sehol nyomára sem 
akadtam.

A  bányában tulajdonképpen csak egy fotelért tártak fel, amely 
azonban a déli vége felé több ágra szakad és itt vetődések is érték. A  telér

1,30Bányahegy

4. ábra. A Lipótbánya szelvénye 
1 =  andezites dacittufa, breccsa és láva; 2 =  riolit

iránya közel kelet-nyugati és laposan, mintegy 25— 35 fok alatt délkelet 
felé dűl. A  mélység felé a dűlése meredekebb lesz, úgy hogy a Miksatárna 
alatt átlagosan mintegy 65 fok alatt dűl. A  telér vastagsága 1— 2 m, de 
helyenként 8— 10 m-re is kiszélesedik. Telértölteléke a mellékkőzet kvarcos, 
ritkábban mészpátos törmelékéből áll. A  fémes ásványok közül majdnem 
kizárólag csak pirit található. Az aranytartalom főrészben a pirithez kötve 
fordul elő, de alárendelten előjön szabadarany is, rendesen oly apró szem
csékben, hogy a kimosott marában is alig látható. A  telér a Miksaaltárna 
szintje alá ezideig 50 m mélyre van leművelve. A  mélység felé az arany- 
tartalomban lényeges csökkenést nem észleltek.

A  Mifcsabányában művelt telér a Lipótbánya telérének déli folyta
tásába esik és attól alig 100 m meddő köz választja el. A  telér kibúvása 
a Toncsi-patak völgyének baloldalára esik s felette mindenütt csak az an
dezit erősen szétbontott láváját találjuk. A  Miksabánya altárójában, vala
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mint a téléitől déli irányban hajtott kutató vágatokban sem találtak egye
bet. A  telér iránya ugyanaz, mint a Lipótbányában levő teléré és mint
egy 60 fok alatt ez is délkelet felé dűl. A  telér hossza iáiig 80 m és fel
tűnő. hogy ily csekély hosszúság mellett máris 80 m mélységig van fel
tárva, még pedig változatlan tartalommal. Átlagos vastagsága mintegy 
4— 5 m. Telértölteléke és az arany előfordulási körülménye ugyanaz, 
mint a Lipótbányában.

A  Lipótbányánál és Miksabányánál feltűnő, hogy a telérek men
tén nem találjuk meg azt a kemény propilitos andezitet, amit a szomszé
dos veresvízi területen a telérek szomszédságában mindenütt megtalál
tunk. Feltűnő továbbá az aranytartalomnak a mélység felé való terje
dése, amit ily mélységre az andezitekhez kötött telérek mellett sehol sem 
észleltem. Tekintettel a fennebb vázolt geológiai kifejlődésre, valószínű
nek kell tartanom, hogy e telérek itt nem az andezitekhez vannak kötve, 
hanem a riolithoz, mely a bánya felett levő heg3rkúpot alkotja. Abból 
a körülményből, hogy a riolitot a telér mellett sehol sem találtam meg 
a bányafeltárásokban, a nagybányai Kereszthegyen észleltek után azt 
kell következtetnem, hogy itt is ahhoz hasonló viszonyok fordulnak elő. 
A  riolit t. i. vagy csak oly alárendelten van meg a telér mellett, hogy 
a hasonlóra bontott andezit mellett nem tűnt fel, vagy pedig, amit még 
valószínűbbnek tartok, a riolit a vulkáni hasadékból talán egészen ki is 
szorult s csak a bánya felett levő kúpon terült szét. A  telér pedig az 
üresen maradt vulkáni hasadékban képződött.

Hasonló viszonyokat tehetünk fel a Miksabányánál is, csakhogy 
itt még a kiömlött kőzetet sem találjuk meg, mert az a völgy lejtőjének 
alján már elerodálódott. Itt is az alig 80 m hosszú telér képviselheti az 
egykori vulkáni hasadékot s csak ez magyarázhatja meg, hogy a telér ily 
csekély horizontális kiterjedés mellett ily nagy mélységre változatlanul 
lehatol.

A  riolithoz kötött telérek közül az erdélyi Érchegységben a boicai, 
Nagybánya környékén a kereszthegyi és a borpataki mind igen keskeny 
vulkáni hasadékon feltört riolitokhoz kötve fordulnak elő és ezekben a 
telérekben az arany tartalom, ellentétben az andezitekben levő telérekkel, 
mindenütt sokkal tekintélyesebb mélységre hatol le. Boicán a völgy talpa 
alatt 210 m-en szűnt meg az arany tartalom. A  kereszthegyi bányában 
jelenleg a völgy talpa alatt több mint 300 m mélységig van feltárva a 
telér s horizontális kiterjedése után még tekintélyes mélységre lehet szá
mítani. A  borpatakiak közül különösen a Miksabánya telére említhető 
fel közel 100 m-es mélységével. Ezekből a példákból úgy látszik, hogy 
a riolitoknál és különösen a keskeny hasadékon feltört riolitoknál, az érc- 
tartalom sokkal mélyebbre húzódik le. mint az andeziteknél.

(H)



( 1 2 ) F E L V É T E L I JE L E N T É S . 403

Felsőbánya környéke.

A  Felsőbányától északra levő erupciós terület alapját a pontúsi 
agyag alkotja, amely Felsőbányán felül a Zazar-patak medrében hosszú 
vonalon fel van tárva az andezittufák alatt. Hasonlóan látható még a fel
színen a Hegyeshegy keleti lábánál levő völgyecske mentén, a Bányahegy 
északi oldalán több apró foltocskában, valamint nagyobb területen a Bor
kúti altárnában és a főtelér mentén is; iaz utóbbi helyen kontaiktosodva.

Nagyobb területen a felszínen van a Kisbánya-patak vagy Szt. Já- 
nos-patak völgyében is a községtől délre eső szakaszon, ahol a ldsbányai 
bányaterület közelében erősen kontaktosodott is.

Föléje úgy itt, mint Felsőbánya közelebbi környékén, az andezit 
tufája települt.

A  Zavaros-patak völgyében a keleti aknán felül mintegy 500— 600 
m-re sárgásszürke, erősen kvarcos homokkő kerül a patak mentén és a 
völgy oldalain a felszinre és a patak mentén mintegy 600 m hosszúságban 
lehet követni. Föléje piroxénandezittufa, breccsa és e fölé pedig kemény, 
fekete normális láva települ.

Nagyobb területet borít ez a homokkő Felsőbányától északra a kis- 
bányai völgy felsőbb részén, ahol a völgy kitágul és e kitágult völgy- 
részen épült fel Kisbánya község. Föléje itt is mindenütt andezittufa és 
breccsa van települve. Ez a homokkő övezi itt a Rozsály 1307 m magas 
andezitkúpjának alját is és a kisbányai borkút táján, a Y . Lazulujban e 
homokkő nagymennyiségű levéllenyomatot is zár magába. Az innen szár
mazó növénylenyomatok a magy. kir. földtani intézet gyűjteményében a 
szarmata korba vannak sorozva.1) Tudomásom szerint azonban innen más
féle kövület, amelynek alapján a homokkő korát biztosabban meg lehetne 
határozni, nem került ki. Egyes jelek azonban inkább arra mutat
nak, hogy ez a homokkő fiatalabb lehet, mint a pontusi agyag. íg y  pl. a 
homokkő teljes petrográfiai hasonlóságot mutat a Nagybánya környékén 
levő homokkövekkel, amelyek pedig a riolit alján vannak és átmennek a 
riolittufába.

A z  erupciós kőzetek közül három fajtát említhetünk fel a Felsőbányá
tól északra eső területről: a dacitot, piroxénandezitet és a riolitot. A  kis
bányai völgy felső részén még normális amfibolandezitek is előfordulnak, 
de ezek már az érces területen kívül esnek. A  legidősebb erupciót a daci- 
tok képviselik, melyek a keleti aknán felül, a Zavaros-patak völgyében, a 
kőfejtőben is fel vannak tárva. A  zöldkövesedett dacit felett azután a pi-

Ö L. Magyar királyi Földtani Intézet Évi jelentése 1885-ről: p. 196.
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roxénandezit tufája és lávája települ a Combhegy keleti lejtőjén. A  Zava
ros-patak jobboldalán a kemény zöldköves dacit felett szétporló zöldköves 
dacittufa települ, mely a kőfejtőn felül levő jobb mellékárokban, különö
sen annak felsőbb részén, hatalmas falban van feltárva. A  dacit kristály
tufájára azután a normális fekete piroxénandezit kemény lávája tele
pült reá.

ft ábra. A Piaira alba kráterének térképvázlata és szelvénye. Mérték: kb. 1:4000.

A  piroxénandezit tufája és brecosája részint a pontusi agyagra tele
pül, a felsőbányái völgyben, részint pedig a már említett homokkőre, a 
Zavaros-patak felsőbb részén és a kisbányai medencében és a homokkőbe a 
tufa átmenetet is mutat. A  tufa és breccsa közepette az (andeziteknek több 
kürtőjét sikerült kimutatni. Jogosan talán még nem is lehet ezeket kür
tőiknek nevezni, hanem inkább csak bokkáknak, amennyiben az erózió még 
nem haladt annyira, hogy magát a vulkáni kürtőt érte volna, hanem csak 
a kráterek alján megszilárdult kemény kőzetig jutott. Ezeket az erupció-
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kát igen fiataloknak kell tartanunk, mert a terület egyik legkiemelkedőbb 
vulkánjánál még megtaláljuk az egykori kráter maradványait is. Ez 
a Ptr. alba tetején van. A  hegycsúcsnak a térképen jelzett 851 m-es ma
gassági pontja riolitterületen van. Attól mintegy 200— 300 m-re északra 
van a hegycsúcs legmagasabb pontja, amelynek magasságát 876 m-nek 
mértem. Ez a csúcs képviseli az egykori vulkán peremének legmagasabban 
megmaradt részét. A  vulkán bokkája a csúcs alatt az északnyugati olda
lon van és a kráter pereme kb. egyharmad kör alakjában nyomozható még 
ki a bokka körül. A  gerincnek a bokka felé néző oldala meredek, a külső 
oldala lankás. A kráter megmaradt részét a bokkával a mellékelt térkép- 
vázlaton tüntettem fel (1. 5. ábrát), míg a 6. ábrán közölt fényké}:) a kráter 
belső falát mutatja a bokkával. A  kráter meredek falán látni lehet, hogy

6. ábra. A Fiatra alba kráterfala és bokkája (a jobboldalon)

az fehérre bontott laza láva, tufa s breccsa rétegekből épült fel. míg alatta 
az ovális bokka igen kemény üde augit-hiperszténandezitből áll. A  bokka, 
mint keményebb anyagból álló rész, a kráter oldalának alja fölé mintegy 
6 m magasra emelkedik fel s ezáltal a kráter fala és a bokka között egy 
csatorna jött létre, amint azt az 5. szelvény feltünteti. A  kráter falának 
legmagasabb pontja e csatorna fölé kb. 50 m-re emelkedik. A  bokka 
hosszabbik átmérője mintegy 100 m, a rövidebb 60 m. A  kráter falának 
kinyomozható hosszát a gerincen kb. 200— 250 m-re lehet becsülni.

A  Ptr. alba lejtőin köröskörül kemény, normális piroxénandezitből 
álló lávafolyásokat lehet kinyomozni, melyek az egykori kráter alján buk
kanhattak elő. A  piroxénandezitek kitörése után ia vulkáni tevékenység a 
Ptr. albán is megismétlődött, amikor azonban már riolit tört fel. A  Ptr. 
alba legmagasabb csúcsától délre mintegy 200— 300 m-re, a térképen 851

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 191').
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m-rel jelzett csúcson tört fel a riolit. amelynek lávája a gerinc mentén dél- 
felé és a Ravasz-patak völgyébe is lefolyt.

Érdekes a bányabegytől északnyugatra levő Vereshegy felépítése is. 
A  hegy 747 m magas csúcsát kemény propilitos piroxénandezitből álló, 
mintegy 600 m hosszú és 300 m széles ovális bokka alkotja. A  bokkától 
délre menő gerincen hosszabb vonalon fehér, kissé bontott andezittufát 
találunk, amelyre lennebb nagy, szögletes andezitdarabokból álló breccsa 
települt. A  breccsa alatt a vízvezető árkon alul ismét bontott tufa és láva 
következik. A  szögletes darabokból álló breccsát hasonló képződésűnek 
gondolom, mint aminőt a mai vulkánok lejtőin. így pl. a Yezuvon is, 
gyakran lehet találni, ahova a kráterből kidobott nagyobb törmeléknek 
a lejtőn való legurulása útján jut.

A  felsőbányái völgy alján fekete normális piroxénandezit kisebb 
erupciójával és a belőle a pontusi rétegekre kifolyt kemény láváival talál
kozunk. Ilyen erupció van a Zavaros-patak torkolatánál a baloldalon ki
emelkedő kúpocskában. A  felsőbányái völgyből befordulva a Zavaros- 
patak völgyébe, láthatjuk, hogy a patak a völgy baloldalán éppen feltárta 
a bokka szélét, míg a jobboldal az egykori kráter falát alkotó erupciós 
breccsát és lávát tárja fel. Ebből a kiis erupcióból kell származtatni azt a 
hasonló anyagból álló lávafolyást, melyet a Zavaros-patak torkolatán alul 
a völgy mindkét oldalán találunk.

A  felsőbányái völgyben a Zavaros-patak torkolatán valamivel felül 
találjuk a völgy baloldalán a Hegyeshegy meredeken kiemelkedő kúpját, 
amely kemény propilitos piroxénandezitből áll. A. kúp keleti oldalán levő 
árok felsőbb részében látható az áttört pontusi agyag, míg a kúpot a többi 
oldalról, amennyire a feltárásokból ítélni lehet, bontott tufa veszi körül.

Hasonlóan zöldköves a terület a Hegyeshegytől északra is a Zava
ros-patak baloldali gerincén, a Combhegyen, amely amennyire ia nagyon 
benőtt hegyoldalokon meg lehet figyelni, kizárólag andezittufából, egy 
helyen konglomerátumos, más helyen agyagos tufából és lávából épült 
fel. Keleti oldalán azonban, a Ficsor-patakban, már propilitos andezit- 
erupcióra is akadunk.

A  Zavaros-patak jobb gerincének végén emelkedik a Bányahegy, 
melynek 729 m-ig emelkedő kúpját riolit építi fel. A riolit a Bányahegyen 
mindenütt erősen bontott, fehér tufaszerű, kilugzott és *a telérek mentén 
erősen kvarcosodott. Csupán a hegy déli lejtőjén találtam heverő darab
ban vörhenyes színű kőzetet, amely kevésbbé bontott.

A  riolit a Zavaros-patakban erősen bontott kaolinos andezit lávával 
és tufával érintkezik, míg a déli oldalon a Kálváriától a keleti aknához 
vezető út mentén alig bontott, normális andezit gömböket magábazáró 
tufa van a teljesen elbontott riolit közvetlen közelében, sőt a Kálváriától
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északkelet felé nem messze északi irányban elágazó út mentén, úgy látszik, 
mintha a fehér megbontott riolit erre a normális andezitgömböket tartal
mazó tufára folyt volna reá. Ezen út mellett miamivel fennebb, az út mel
lett levő árokban, a pontusi agyag is előbukkan.

A  Bányahegy nyugati oldalán, a nyugati aknához vezető völgyben, 
valamint a riolit északi oldalán a Bányahegy északi nyergére felvezető 
úton mindenütt többé-kevésbbé megbontott zöldköves tufát és lávát talá
lunk, sőt a nyereg keleti oldalán, a három Király-tárnán felül, kis terü
leten még szürkeszínű pontusi agyag is előbukkan. Hasonlóan megtalál
juk ezt az agyagot a nyeregről a keleti akna felé menő út alatt is, ahol 
a riolit különben mindenütt andezittufával érintkezik.

A  Bányahegyet a keleti vagy a nyugati oldalról nézve, mindenütt 
feltűnik a kúp tetején átmenő főtelér kibúvása. A  nyugati oldalon a főtelér 
egészen a napszinig le van fejtve, úgy, hogy a helyén messzire feltűnő 
hasadék látszik. A  keleti oldalról, a Zavaros-patak völgyének bal oldaláról 
nézve a Bányahegyet, a főtelér kibúvását a rengeteg hányó jelzi. A  csúcs 
déli lejtőjén pedig az Élitelér kifejtett ürege és mélyebben a telér hányója 
látszik.

Felsőbányái bányászat.

A  íennebbiekben röviden leírt Bányahegy alatt folyik a felsőbányái 
bányászat, még pedig legnagyobb részben a közel K — -Ny-i irányú s 65—  
70° alatt É felé dűlő főteléren. (L. 7. ábrát.)

A  fötelérből a telér nyugati részén hegyes szög alatt több apróbb ér 
ágazik ki. Ilyen az ökörbányai és bornyubányai telér, valamint az Ignácér, 
melyet a felsőbb szinteken Aranyosér-nek is neveztek.

A  főtelér fekvőjében a déli oldalon az Éli telérek haladnak majdnem 
párhuzamosan a főtelérrel. Ebből a részből azonban ma már semmi sem 
járható be. Hasonlóan keveset lehet látni a főtelér fedőjéből kiágazó telérek 
közül is, mert ezek a főtelérrel már iaz altárna felett egyesülnek. A  leg
felső, részben még bejárható szinten, a magánbányászat által fenntartott 
Johanni-tárnában láthattam, hogy az Ökörbányatelér és ia főtelér között 
pontusi agyag lép fel.

A  mélyszinteken mindenütt csak a főtelér vágatait találtam bejár
ható állapotban és a harántok közül csak pár rövid vágatot járhattam be, 
melyek az északi oldalon a főtelér fedőjében az ú. n. malmokhoz, a töine- 
dék fejtőhelyekhez vezetnek.

A  főtelér nyugati vége a Johanni-tárnában még riolitban van. Kb. 
ez alatt a hely alatt találjuk az altárnában is a riolit nyugati végződését,

27*



408 DR. PÁ LFY MÓRIC (17)

míg’ a nyugati aknához hajtott vágatban már az andezit tufáját és brecs- 
csáját tárták fel.

A  mélyszintekre lefelé haladva a főtelér nyugati része mind hosz- 
szabb és hosszabb területen van az andezittufában és breecsában. Tovább 
kelet felé, ahol már elérjük a főtelér mentén a riolitot, a telér fedő
jében igen lioisszú darabon találunk még andezittufát és breccsát és csaikis 
a telér a közepe táján megy bele rövidebb darabon a riolitba. A  főtelér ke
leti részének a fekvőjét szintén a riolit alkotja, de a fedőben itt már kon- 
taktosodott pontusi agyagot találunk. A  főtelér legkeletibb, a keleti akná-

7 ábra. A felsőbányái Bányahegy szelvénye.
1 =  pontusi agyagpala; 2 =  zöldköves piroxénandezittufa. breecsa és láva; 3 =  riolit.

tói keletre eső része, a felsőbb szinteken már teljesen agyagpalában van. 
A  mélység felé azonban már ismét riolitot találunk azon terület alatt is, 
amelyen a felsőbb szinteken agyagpala és a külszinen andezittufa 
volt. Ennek megfelelőleg a mélyebb szinteken a telér is tovább tart kelet 
felé, mint a felsőbb szinteken, ellentétben a telér nyugati részével, ahol 
olyan arányban meddült el, mint aminő arányban a telér mind hosszabb 
és hosszabb darabon jutott bele az andezitbe. Hogy vájjon a főtelér keleti 
részén a mélyszinteken a riolit a mélység felé kelet felé lehúzódik, vagy 
pedig, hogy a főtelér folytatásában egy másik rioliterupció van, amely a 
felületre nem ér ki, azt nem tudtam eldönteni.
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A  főtelér fekvőjében a rioliterupció vastagságát magam nem álla
píthattam meg, mert —  mint már említettem —  a déli harámtvágatok nem 
voltak bejárható állapotban. Joós L zVjos bányamérnöknek azonban a 90-es 
években készült feljegyzéseiből kiviláglik, hogy kb. a főtelér középső ré
széről az altárna szintjén clél felé hajtott ú. n. Éli remény-vágatban a fő- 
telértől mintegy 90— 100 m távolságig tartott csak a riolit s utána mint
egy 20 m szélességben agyagpalát kereszteztek, ami után —  majdnem 
egészen az Élitelérig —  andezitbreccsa következett. Hogy az Élitelértől 
délre, annak a feküjében miféle kőzet van, nem állapíthattam meg. Nem 
lehetetlen, hogy az Élitelér mellett is, mint az északi oldalon az ökör- 
bányai telérnél, a riolitnak egy elágazása nyúlik fel. E szerint a Bánya
hegy alatt az altárna szintjén a rioliterupció biztosan kimutatható vastag
ságát mintegy 100 m-re becsülhetjük. Ezzel szemben a felszinen a riolit 
legnagyobb szélessége közel 1000 m. A  rioliterupció felfelé, mint azt a 
Johanni-tárnában lehet látni, elágazik és a riolitágak között pontusi 
agyag van.

A  Bányahegyen az említett teléreken kívül még több kisebb telér is 
előfordult; ezeknek geológiai viszonyaira azonban ma már semmi felvilá
gosítást sem lehet nyerni. Ilyenek a főtelér fedőjében levő Leppen-ér és 
Pokol Mihály-ér, valamint a fekvőben levő Greisen-ér és Mindszent-ér.

A  főtelér keleti vége a keleti akna mellett tömzsszerűleg hatalma
san kitágult, illetve igen kiterjedt impregnációt mutatott, amely igen gaz
dag volt aranyos ezüstben. Ennek a Levesi tömzs-nek kiművelt napszini 
ürege ma is teljesen látható és azt jelenleg érczúzó és válogató térül hasz
nálják.

A z egyes telérek csapási és dőlési viszonyait, valamint érctartal
mát illetőleg egyelőre utalok G esell Sándor  felvételi jelentésére.1) Itt 
csak azt jegyzem meg, hogy a felsőbányái bányászatot talán sohasem űz
ték kizárólag az aranytartalom kinyerése végett. A  főtelérben főleg gale- 
nitek, szfaleiitek és antimonit szerepelnek a pirít mellett, amelyek a fel
sőbb szinteken több, a mélyszinteken azonban már csak igen kevés ara
nyos-ezüstöt tartalmaztak. A  kinyert aranyos ezüst is csak a felsőbb szin
teken és különösen a főtelér fedő ágaiban tartalmazott nagyobb mennyi
ségű aranyat, míg a íőteléren —  különösen a mélység felé —  az arany
tartalom annyira megfogyott, hogy amióta az ezüst értéke is leszállott, a 
felsőbányái bányászatot már csak az ólom, zink és antimon nyerése végett 
folytatták. Felemlítendőnek találom azonban azt, hogy a rézércek, külö
nösen a chalkopirit, amiknek a felsőbb szinteken csak ásványtani értékük

!) M. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1891-rői, p 105.
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volt, a mélység felé mind jobban és jobban kezdenek felszaporodni. íg y  pi. 
a X I . szint keleti megnyitott részén a főtelér fekvője már szép remé
nyekre jogosító chalkopirit impregnációt mutat.

Kisbányai bányászat.

A  kisbányai (régen Kizbánya) völgy jobboldalán a Csusz- (Tius) és 
Buláthegyek között emelkedik a kb. 650 m magas Herzsahegy, amely 
alatt a múltban nagy kiterjedésű bányászait folyt, az utóbbi időben azon
ban csak igen kis erővel dolgoztak. Legújabban azonban egy francia tár
saság birtokába került a terület, amely ismét nagyobb feltárásokat léte
sített.

A  telérek két alfáméval vannak feltárva: a Hubert-tárna a kisbá
nyai völgyből 425 m magasságból indul ki közel északi irányban, a Joa- 
chim-tárna a fernezelyi völgy mellékágából, a Herzsa-patak völgyéből 
62 m-rel mélyebb szintről hatol be a Herzsahegy alá. Van ezeken kívül 
még egy régi tárna is a Joachim tárna felett levő völgyecskében, a Joa- 
ehim-tárna felett 27 m-rel magasabban levő Albert-tárna, amely észak
keleti irányban halad a telérek alá.

A  terület alapkőzetét a pontusi agyagpala alkotja, amely a bánya- 
terület közelében igen erősen van kontaktos odva, míg más helyen egészen 
puha. A z agyagpalára azután az andezittufa és breccsa következik, ame
lyeket pár kisebb erupcióban a propilitos andezit tört át. A  területet közel 
kelet-nyugati irányú vetődések érték, amint az a 8. számú szelvényből ki
tűnik és e vetődésekkel közel párhuzamosan haladnak az andeziterupciók 
is, valamint a mellettük levő telérek. A  Hubert-tárna nyílásánál erősén 
kontaktos agyagpalát találunk, de már a tárnában előbb kemény, azután 
puha kaolinos láva van feltárva. A  Boromeitelér előtt közvetlenül kontak
tos pala kezdődik. Minthogy felette a külszínen is ott kezdődik a pala, két
ségtelen, hogy a Boromeitelér vetődés mentén képződött. Az Élv— I)Hy-i 
irányú telér csak a felsőbb szinteken volt művelésre érdemes, az altárna 
szintjén azonban már egészen elmeddült. A  Boromeiteléren belül kb. 8 fok 
alatt egészen délre dűlő kontaktos pala következik a Clementinatelérig és 
csak e telér közelében váltakozik a pala keményebb és puhább agyagos tufá
val. A  Clementinatelér fedőjében már andezitet találunk az altárnában is 
éppen úgy, mint a kibúvása mentén a külszínen és ezt az andezitet befelé 
egészen a Szt. Háromságtelérig követhetjük. A  Szt. Háromság telér mellett, 
valamint annak vágatában már fekete agyagpalát találunk, amely itt ép
pen úgy, mint a befelé haladó Hub ért-alt ár nán a Szt. Háromságteléren 
belül, erősen kontaktosodott. A  Szt. Háromság- és a Salántelérek kö
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zött kontaktom palák és tufák következnek, de rövidebb távolságon ke
mény zöldköves andezitet is találunk. A  felszínen a Herzsahegy csúcsának 
nyugati oldalán egy kisebb kb. köralakú andeziterupciót találunk s csakis 
ennek nyugati oldalát metszheti az altárna a Szt. Háromság- és a Salán- 
telérek között.

A  Salántelér az alfáméban egészen kontaktos palában van a jelen
leg feltárt kis távolságban. A  felszíni kibúvása, melyet a felsőbb szinteken 
Nepomuktelér néven emlegetnek, a fennebb említett andeziterupció északi 
szélének közelében halad el és Á d a m c s ik  G y u l a  igazgató mérnök úrtól 
nyert felvilágosítás szerint a telér keleti része volt a gazdagabb, ahol a 
telérnek az andezithez kell közeledni, míg a nyugati rész szegényebb volt.

A  három utóbb említett telér: a Clementina-, Szt. Háromság- és a

rterzsaheqy
650 m.

8. ábra. A kisbányai bányászat szelvénye.
1 ~  kontaktos pontusi agyag; 2 =  andezittufa. és breccsa; 3 =  propilitos piroxénandezit.

Salántelér iránya általában kelet-nyugati, de attól valamivel el is térnek. 
Ezektől a telérektől nyugat felé eső területen még három telér van fel
tárva, melyek kötfül legnagyobb a Minds zenit elér, melynek iránya észak
kelet— délnyugati és É K  felé dűl. Azután a Zsidót elér következik, szintén 
közel kelet-nyugati csapással, míg .a legnyugatibb a Makavételér, mely
nek iránya szintén északkelet— délnyugat, de amely az alsóbb szinteken 
csak igen kis területen van feltárva. Ezen telérek közül a Mindszenttelér 
részint tufában, részint palában és pedig az északkeleti részén kontaktos 
palában halad. Északkeleti vége azonban zöldköves andezitbe jut. Ezt a 
zöldköves andezitet a felszínen éppen csak nyomokban tudtam megtalálni 
a Salántelér kibúvása környékén az igen elfedett területen. A  Mindszent- 
telértől nyugatra részint tufát, részint pedig agyagpalát találunk a vága
tokban mindenütt, de az agyagpala itt már sehol sincsen kontaktosodva.
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A  tufa és agyagpala váltakozása több esetben vetődésre utal, amint az pl. 
a Mindszenttelér vágatának déli részén, az Albert-tárna szintjén, szépen 
látható.

A  meredeken ÉlSTy felé dűlő Boromeitelérben az altárna szintjén 
csak kevés antimonitot fejtettek, a felsőbb szinteken az antimonit kiékült 
s helyette állítólag ezüstös ércek léptek fel. Ebből azonban manapság már 
semmit sem lehet -látni. A  telér vastagsága az altárna szintjén helyenként 
eléri az 1 m-t is. A z antimonit mellett, különösen a telér keleti részén, a 
kvarcos telértöltelékben szfalerit és pirit fordult elő.

A  Clementinatelér szintén É felé dűl. A  régiek már az altárna szintje 
alá leművelték és belőle jelenleg semmi sem látható. Állítólag mindvégig 
ezüsttartalmáért fejtették.

A  Szt. Háromság telér a jelenlegi szinteken mintegy 300 m hosszú
ságban ismeretes, kibúvását azonban 500— 600 m hosszúságban lehet kö
vetni. A  jelenlegi szinteken vastagsága a keleti részen 1 m, nyugat felé 
elkeskenyedik egészen 20 cm-re. A  mélyebb szinteken túlnyomólag szfale- 
ritet és galenitet tartalmaz és antimonit nincs benne, míg a magasabb szin
teken piritet, szfaleritet, galenitet és antimonittal átszőtt kvarcot tartal
maz. A  telér nyugati része nagyon ólmos és az Albert szinten itt a válo
gatott érc q-ként 250 gr. ezüstöt is tartalmaz. Alatta az altárna szintjén 
már csak 120— 130 gr. az ezüsttartalom. Az ezüstben az aranynak nyoma 
sincsen.

A  Salántelér a mélyebb szintek közül csak a Hubert-tárna szintjén 
van rövid szakaszon feltárva; a kibúvásán kb. 800— 900 m hosszúságban 
ismeretes. Keleti folytatását a felsőbb szinteken —  mint említettem —  
Nepomuktelérnek nevezték. A  Hubert-tárna szintjén vastagsága a Hu- 
beit-tárnától nyugatra eléri a 3— 4 m-t is, a Hubert-tárna keresztezésénél 
összeszűkül, de kelet felé ismét kitágul. Tölteléke a nyugati részen közé
pen galenit és szfalerit, a telér két szélén pirit és pirrhotin (?), a nyugati 
részen túlnyomó a galenit, de szfalerit és chalkopirit is jelentkezik. Vastag
sága itt 100— 120 cm. A  válogatott érc q-ként kb. 80 gr. aranyos ezüstöt 
tartalmaz, melynek 1 kgjában 6 gr. arany van. Az aranytartalom inkább 
a telér keletibb részén jelentkezik, tehát az landeziterupció szomszédsá-ö 
gában.

AMindszenttelér a jelenlegi feltárásokban mintegy 200 m hosszú, 
vastagsága a keleti részen csekélyebb, 0 5 m. nyugat felé a Hubert-tárna 
szintjén T5 m, az altárna szintjén pedig 0 5— 4 m vastagságra kitágul. 
Tölteléke részben ólmos, részben zinkes. de pirit és pirrhotin (?) is elő
fordul benne. Az ólmos részben q-ként 300— 400 gr. ezüstöt is tartalmaz, 
de arany tar talma egyáltalán nincsen.

A  Makávételér csak az altárna szintjén van kis darabon feltárva,
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azonban ezt a részt is művelésen kívül helyezték. A  vékony, jobbára csak 
pár mm vastag telér majdnem kizárólag ezüstérceket, még pedig Semseyi- 
tet és Fizélyitet tartalmaz. E két ásványnak ezideig ez a klasszikus lelő
helye. Minthogy a telér feltárásai már most sem járhatók be. a jövőben 
ezen ásványokhoz jutni már alig lesz lehetséges.

A  felsőbb szintekről ismeretes volt még a József telér, mely a Ma- 
kávét a Mindszenttel köti össze. Ennek a telérnek csakis keleti része van 
az Albert-szinten kis (területen feltárva.

A  fennebbi leírásból kitűnik, hogy a Herzsahegy alatti bányászat 
jelenleg főleg az ólom és zink termelése végett folyik. Azonkívül még ke
vés antimonitot is termelnek, ami különösen a mai háborús időben szintén 
kifizetődik. A  régi időben e teléreket főleg ezüsttartalmuk miatt művelték, 
de az ezüst árának csökkenése miatt a további bányászat már nem volt 
gazdaságos és újabban csak az ólom és zink árának emelkedése, valamint 
az antimonkereslet indokolja még a bányászatot.


