
B ) Hányageologiái felvételéit.

7, Zalatna és vidékének bányageologiai viszonyai.

GESELL SÁNDOR-tÓl.

Történelm i bevezetés.

Zalatna már a rómaiak alatt mint virágzó bányaváros Villa auraria 
■minor név alatt ismeretes volt, 104-ben Teáján által aDáczia ellen intézett 
hadjárat alkalmával; 117 óta mint római birtok szerepel (117— 274).

Hogy Zalatna már a rómaiaktól lakott telepítvényes város volt (azaz 
•oppidum), ezt bizonyítja a temérdek római síremlék és római templom, 
meg castrum maradékai.*

A Faczebáj bányászat az, mely Zalatna közvetlen környékén ősidők
től kezdve, a mívelés tárgyát képezte, telepítése az idők homályában vész 
el, és csak az újabb időkből maradtak ránk jegyzetek, e bánya történel
mére és mívelési viszonyaira vonatkozólag.

Ezek szerint e bányászat a múlt század végén, és a jelen kezdetén, 
úgy természettudományi, mint bányászati tekintetben méltó hírességre tett 
szert, a mennyiben mind idáig, az egyedül ismert lelőhelye a termés telur- 
nak és nevezetesen egyéb érczeinek is dús aranytartalma által kivált.

Mind a mellett, hogy fénykora már régen letűnt, még mindig figyel
met érdemel, a mennyiben kimerültségére nézve biztos adatok teljesen 
hiányoznak.

Ellenkezőleg, az érczelőjövetel sajátossága, és az itt mindenkor ural
kodó bányamívelési viszonyok szerint nagyon is valószínűvé teszik azt, 
hogy a kellő befektetési tőkével, és szakszerű, kitartó igazgatás mellett 
kizárva nincsen, hogy ismét régi hírnevére emelkednék.

Faczebáj viszonyairól a régi időkből többet bírunk, mint egyéb arany
bányákról.**

* Jurinits János bányakapitánysági hivataltiszt jegyzetei szerint.
** így «Briefe von Born», az erdélyrészi kövületeket tárgyaló munka F ichtel-

8*



116 GESELL SÁNDOE. (2 ) '

De ezen munkákban többnyire kiválóan a gazdag aranyérczek ritka 
előfordulása, meg az akkor felfedezett új ásvány, melyet először Anrum 
problématieumnak, fehér aranyéremnek, antimonicus aranyéreznek és végre 
telurnak neveztek, képezte a megbeszélés tárgyát, és a földtan-bányászati 
viszonyok előadása figyelmen kívül maradt.

Egypár rövid hivatalos jelentést és az alább elősorolt irodalmat 
kivéve, kevés adat maradt ránk ezen érdekes érezfekvőhely viszonyairól.

Egyedül Grimm főbányatanácsos az,* ki ezen bányát az 1835—  
1837-iki időszakban több ízben, a dús érczek előfordulása idejében is
bejárta, és a földtan-bányászati viszonyokra vonatkozó észleléseit hivatalos 
jelentéseiben letette. Ezen adatok e bányaterület újból megnyitása alkal
mával értékes támpontokat szolgáltattak; mely jelentések felhasználásával, 
azokat saját észleleteinkkel kiegészítve, az e bányászat viszonyait a telérek 
részletes leírásánál közöljük.

A legrégibb adatok egy 1604-ből származó német kéziratból valók,** 
melyeket Heszky János bányaigazgató, következő czím alatt: ((Egynéhány 
erdélyi bánya leírása Muralto Casar Július bányaügyi előadótól körülbelül. 
1604 körűin gyűjtött. Ebben Zalatnára vonatkozólag a következőket ta
láljuk :

A zalatnai hegység többek között ezelőtt 60 évvel (tehát 1544-ben) 
egyike a leggazdagabbaknak becsültetett, miután két hatalmas és dús 
aranytelérrel megáldva volt. Ezen telérek a Eace fatilor (alkalmasint Eacze- 
bánya) hegyen léteznek, és észak-délnek vonulva, egymástól alig száz ölre 
fordulnak elő.

Az első telér kelet felé is, de nem sokáig míveltetett; a másik telér 
alsó-bánya névvel az ötvenes években (1550— 1560 között) gazdag jövedel
met adott.

Az első vagy felső-bányatelér, mely nyugatra nevezett hegység csúcsa 
alatt fekszik, egy hatalmas és dús kereszt-telér; ez helytelenül míveltetvén, 
több hasznot adhatott volna, mintáz alsó-bányatelór, de bányászok hiányá
ban, csakis a leggazdagabb közöket fejtették le, a többit ott hagyták, az 
alsó-bányát munkába vévén.

tői, azután «Mineralogiai dolgozatok)) czímű munkát MÜLLER-től; EsMABK-tól, egy 
mineralogiai utazás rövid leírása és Becker Journáljában egy bányászati utazás szól 
Magyarország és Erdélyben.

* L. a Berg- és Hüttenmánnisclies Jabrbuch dér k. k. Montanlehranstalten zu 
Leoben und Píibram. Wien 1857, von Johann Grimm k. k. Bergakademiedirektor in 
Pribram.

** Alté Notizen von Martin Petzinger in Zalatna, naek einer Abscbrift von 
einer frükeren Abschrift des einstigen Schmelzmeisters Láng, aus einem Manuskript 
vöm Jahre 1604.
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A Mukalto testvére három év után a felső-bányát (Maria Loretto) 
nagy fáradsággal kitakaríttatta, de miután el volt fulasztva és rossz aknával 
rendelkezett, melyen át a szállításnak történnie kellett, háború kitörése, 
meg a vállalkozó elhalálozása folytán, e bánya virágzó állapotba hozható 
nem volt, daezára annak, hogy a vájatvógekben több nemes telér, dús 
kovand és több aranykő (telur) volt, mint az alsó-bányában, mely dússág a 
tárna alatt is alig 18 öl mélységben még léteznék.

Miután ezen telér inkább a fedőbe, mint a fekübe vonul, tervezte
tett, hogy reá a külszínről egy függélyes akna lemélyíttessék, melyen 
keresztül úgy az érezszállítás, vízemelés, mint a légcsere eszközöltetett 
volna, de miután czélszerütleniil telepítették, több irány felé az erek fel
keresése és föltárása meg lön kísérelve.

A Zsigmond-tárna az alsó-bányára (Mariahilf) volt telepítve, e bánya 
aranykövei (telur) igen kemény kőzetben vannak (szarukő), mely tűz nélkül 
az aranyat nem láttatja és mely a tűzben apró szemekben kiizzad; a zuzó- 
arany 24 karátos.

Az alsó-bányatelér, mely a Face fatilor hegység harmadik nyerge 
alatt nyugatra létezik, csak vagy 50 évvel ezelőtt (1550 körül) az oláhok 
mosóműve által fedeztetett fel, és miután a megnyitó tárna fölé vagy 14 
ölre behatoltak, e telér egy fedő meg egy fekü telérre vált szét, és mivel 
fekürésze nemesebb volt, ezt követték, a födőtelért abba hagyván; az 
előbbi vagy 40 ölre behajtatván, ismét egy kis ideig a főtelérrel egyesült, 
mely időszakban ezen két teler a legdúsabb aranykövet szolgáltatta; mikor 
a két telér ismét szétvált, mint a két telér vájatvége tova tolatott.

Ez után a fekü vájatvégek a találkozástól vagy 20 ölre, alul palára 
akadtak, mely az aranykövet elvágta és a telért igen elsilányította.

Ezen pala (fusta), miután 14 ölig tartott, ismét kivágott, mire a telér 
javult, de aranykő nélkül.

Akkoriban az utolsó háborúk következtében a mívelés be lett szün
tetve, az aranykő a fedötelér vájatvégeiben —• mely egy hatalmas konglo- 
meráttömzs által volt körülvéve —  kiékelt, és csak szegény telérek marad
tak hátra, fent pedig, mivel a fedötelér még vagy 40 ölre épnek mutatkozott, 
nemrégiben egy igen szép aranykövet (telurt) találtak, melyhez alulról 
hozzá férni alig lehet, és mely háború folytán érintetlen maradt.

E telér külszíni része igen kovandos volt, és a hol vastagsága na
gyobbodott, a jövedelem is felszállt. Eleinte nem észleltek aranyat a stu- 
fákban, hanem csak egy durva fehér kovandot, mely, minél fehérebb és 
finomabb volt, annál több aranyat adott; de a mélységben is nemsokára 
minden kézipéldányon látszólag arany mutatkozott.

A bányaarany 18— 22 karátos, a zuzóarany pedig 23Va— 24 karátos.
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Ezen bánya a Zsigmond-tárna által, mely már 250 ölre van hajtva, és 60 
ölre ennek színétől lenne alámélyítendő.

1597-ben és 1598-ban Muralto testvére ezen bányáért, még pedig nagy 
haszon mellett, évente 28,000 tallér haszonbért fizetett.

Az alsó-bánya fölött, egy része a telérnek a bányatelekben még ép, 
mely egy pár vájatvéggel csekély költséggel lefejthető lenne. A Schlatinán 
(Zalatna) az alsó zuzónál még igen sok gazdag telér létezik; nemkülönben 
Petrosán vidéken Zalatnától lefelé (jelenleg Lukács Mihály birtoka Fene- 
sassza).

Ugyanezen jegyzetgyűjteményben a következő adatok találhatók : 
Eberhartingers kaiserl. Bergverwalters Beschreibung von Sigismundistol- 
len bei Zalatna 1728 czímen, későbbi időkből.

Ezen tárna (t. i. a Zsigmond-tárna) másfél óra távol fekszik Zalatná
tól, meglehetős magasan egy szűk hegységben, hol jelenleg gáliczot főznek,. 
19h és 3A foknyi irány szerint telepítve, és 3 fötepásztával egypár elárasz
tott akna alá lett hajtva, melyben állítólag igen gazdag aranytelér és a kül
színen két szállítójárgány volt. E tárna és aknák az 1659 vagy 1660-ban 
történt török és tatár invázió folytán bekövetkezett elpusztulása a bányász
kodásnak ismét véget vetett.

A tárna 152 ölre egyenesen úgy, hogy a napvilágot látni,* 544 lábnyi 
tengerszínfeletti magasságban van hajtva, és onnét kezdve ismét lölVaölre 
szilárd kőzetben lett folytatva, a hol egy kovandos agyageret elértek, melyet 
A paffi Mihály idejében egypár bányász fötepásztákkal lefejtett és a váj- 
mányból egy a tárna szája melletti vizen felállított zuzóban egynéhány 
piset aranyat kihozott; pangó légcsere folytán e mívelés azonban ismét 
felhagyatott.

Ezen ősrégi tárna szája, mely négy ajtókötósből áll, 1702-ben, mikor 
az udvari kamara-komissió az országban volt, újból kinyittatott, és a tárna 
kitakaríttatván, a 152 öl távol légaknával összekötve, a légvezetés a vájat- 
végig helyre lett állítva, és az utóbbi munkába véve,

A kuruczok betörése ezt megakadályozta, a szállítóaknák külszíni 
része be van omolva, de a tárna szilárd kőzetben áll egészen a vájatvégig, 
mely kétszeri mérés alapján függőlegesen 9 vagy 10 ölre a beomlott aknák 
szájától visszafelé van.

Rossz levegő miatt, a tárna közepétől továbbra már nem járható.. 
Miután ezen tárna igen szépen, kizárólag vésett munkával, repesztés nél
kül van hajtva, és a légaknával együtt legalább 12,000— 14,000 forintba 
kerülhetett, alapos abbeli következtetésünk, hogy a fejedelmi bánya tisztek 
ezen tárnát ily szilárd kőzetben minden ok nélkül nem hajtották, és hogy'

* Miről szerző személyesen is meggyőződött.
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ennek folytán az aknában (a Zsigmond-tárnában) tényleg nagy gazdagságnak 
visszamaradnia kellett.

Ezen aknákból az előbbi fejedelmek idejében a zuzóérczek az Ompoly- 
folyón felállítva volt 24 nyilű zuzóban, mely kőfallal körül volt véve, fel
dolgoztattak, melynek romjait még én is láttam (t. i. E beehabtingeb bánya
gondnok) és melyben az egyedül még ott volt egykori zuzófelügyelő szerint, 
havonta igen dús zuzóaranyat termeltek. A mara egy Zalatna mezőváros 
Tróján nevű helyén felépített nagy olvasztókohóban feldolgoztatott, és pil- 
lanolt ezüstöt is csináltak.

Ezeket előrebocsájtva áttérhetünk a bányageologaiai viszonyok elő
adására.

A  Zalatnán előforduló telérek földtani, petrografiai és tele
pülési viszonyai.

A kárpáti homokkőképlet az, mely Zalatna és környékének altalaját 
képezi, melyen a telérképzést előidéző trachitok * áttörnek és melyben nagy
részt a nemesfémtelérek is delelnek. Közvetlen közelében Zalatnának a 
bécsi cs. kir. Földtani Intézet mioczénrétegeket is választott ki.**

Ezen rétegek a mélyen bevésett meredek szorosokban a helységtől 
északnak világosvörös színük által feltűnnek, és konglomerátpadokból álla
nak 20 foknyi DDK dőléssel; az egyes gyakran fejnagyságú görgetegek túl
nyomóan homokkőből és ritkábban mészkőből állanak.

Oskőzetmaradékot nem észleltem köztük, de találni benne a trachi- 
tos kőzetek nyomát. A kötőanyag csillámdús veres homokkő. A Zalatnától 
délre eső meredek hegylejtőn egészen a Zsidó-hegy magasságig ugyanezen 
veres konglomerát fordul elő, nemkülönben az Ompoly-völgyben Zalatná
tól fel és lefelé, nem ritkán finomszemüvé lesz és átmegy homokkőbe- 
színe gyakran zöldesbe játszik és márgapalarétegek is jelenkeznek a ho 
mokkőrétegek között.

Ezen fiatalabb harmadkori képletek sem nélkülözik a trachitfeltöré- 
seket; így a Petrosáni templom trachitre van építve, melynek felzitszerű 
élesélű, egész szabálytalan kagylótörésű, sárgásfehér és veres pettyes alap- 
agyaga igen sok apró, szürke üveges kvarczszemeket tartalmaz, ritkábban 
földpátot, mely mint oligoklász van kiválasztva.

Kitüntetjük e vidék földtani viszonyait az alábbi 1-ső számú szel-

* Dr. Szabó József szerint labradorit-trachit.
** Geologie Siebenbürgens von Franz Bittér v. 

Wien 1863.
Hauer und D! Quido Stache.
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Tényen, melybe a faczebáji és mindszenti bányák és a Bráta-hegy is ben- 
foglaltatik.

Faczebája, Faczebánjui, románul Facza baji (bányaoldal, t. i. a hegy
nek azon oldala, melyen fekszik), egy kis hegygerincz, mely Zalatnától 
körülbelül 10 kilométer távol, nyugatra a Brazai, Herczegani és Groha- 
selli hegylánczolatoktól keleti irányban elvonul, és észak felé a Trimpoele- 
patak által, az utóbb említett hegyvonulattól, dél felé pedig a faczebaji 
völgyfenék által a zsiboldi hegygerincztől elválasztatik.

E völgy két patakát, meg a zsiboldi patakocskát felveszi a Trimpoele- 
patak és velük együtt e vidék legnevezetesebb vizébe, az Ompolyba ömlik.

Legmagasabb pontja a Yirvu Sziminikuly, mely hegy mint csomó
pont szerepel és melytől a tulajdonképeni faczebáji hegygerincz, összekötve

1. ábra. Szelvény délnyugatról északkeletre.

^)Ía c L'í €u 1_11Í'H'

a Turnu és a még alacsonyabb Zsiboldi hegygerinczekkel, keleti irányban 
elvonul.

A trimpoeli völgy sokkal mélyebben van bevésve, mint a faczebáji 
völgyfenék és ennek folytán a faczebáji hegyek északi lejtői sokkal mere- 
dekebbek, mint a déliek. E hegyek földtani összetételét illetőleg, azt kizá
rólag két képletből összetéve látjuk, t. i. azon kőzetekből, melyek Erdély 
bányavidékein egyátalán szerepelnek, és mint már fent előadtuk, ez a kár
páti homokkőképlet és a trachit a bányák közelében túlnyomóan zöldköves 
módosulatában.

A faczebányi bányákban a kárpáti homokkő a tulajdonképeni érez
vivő kőzet; a trachit eddigi ismereteink szerint az érezvezetésben alig vesz 
részt, de rendesen az éreztartalmú homokkőképlet közelében lépvén fel, 
kétségen kívül az érczesedésnek okozója.

A kárpáti homokkő átalában azon jelleget mutatja, mint az erdélyi 
hegységekben mindenütt, kivételt csakis közvetlen az érezfekvőhelyek kö
zelében tesz, hol feltűnő változást szenved. A faczebáji hegységekben a 
legkülönbözőbb szemnagyságban fordul elő, vannak konglomerátok, melyek 
görgetei a harmadköbméter nagyságát is túlhaladják, ellenben pedig ho-
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mokkőpalák és agyag meg agyagpalarétegek, a legfinomabb szemnagy
ságban.

E két határ között a legváltozatosabb fokozatok észlelhetők. A ho
mokkő kötőanyaga vagy agyagos, sok csillámpikkelyekkel átszőve, vagy 
kvarczos, igen kevés csillámmal, minek folytán a kőzet különféle kemény
ségű is ; a konglomerátok lágyak, az öregszemű rétegek többnyire igen 
kemények.

A zárványok túlnyomó része különféle színű kvarcz, úgyszintén a 
konglomerát torladéka is, végre különféle színű kovapalák vegyülnek bele.

A homokkő színe, —  különösen közép- és finomszemű fajtáiban, —  
szürke vagy sárgásbarna, helyenkint és rétegenkint vöröses is ; a közép- 
szemű homokkőpalák a törési lapokon többnyire sötét szürkekékes feke
ték, igen sok csillámmal behintve, és finomszemüvé átváltozván, színük 
is sötétehb árnyalatba megy át.

A palás és homokos agyagok részint világos sárgabarnák, részint 
szürkék, vagy barnavörösek. A palás varietások majd mindenütt csekély 
szilárdságunk. A finomszemű homokkövekben egyes helyeken csekély 
számban állati maradványok is találhatók,* még pedig cardinmfélék a 
Zsigmond-tárnán alul. így E ichtel a nevezett bányában a prepestinai-ér 
töltelékében állítólag egy helix-et talált (1. F ichtel’s Versteinerungen in 
Siebenbiirgen, pag. 38), mely mint később látni fogjuk, nevezett ér mellék
kőzetéhez való volt, vagy mint töredék, abba került.

Épen azon időbe esik ezen lelet, mikor a telérek felülről való kitöl
tése szőnyegen volt, nagy szenzácziót keltett, és természetesen ezen új 
teória megerősítésére bizonyítékul szolgált.

Nevezetes ezen különböző homokkőképlet kölcsönös fekvése és állása, 
melyek rétegzése átalában nyugati dőlést mutat. A hegység lábánál, kezdve 
a trimpoeli pataktól felfelé, a pe Pietri teteje környékéig, a dőlési szög 40— 
50°, a hegység felsőbb és magasabb részén, ott, hol a bányák telepítvék, a 
rétegek lejtősebben 10'—4 fokkal mutatkoznak.

Ezen szintes fekvésű, legdurvábbszemű és legkeményebb kvarczkon- 
glomerátok, és a durvább szilárd homokkövek, a Paczebáj, Sziminikuluj 
és Turnu hegyek tetejét képezik és összvastagságuk itt fölülmúlja a 140 
métert.

Ezen hatalmas lerakodás között csak egyes csekélyebb vastagságú, 
lágyabb homokkőtelepek vagy szürkésfekete homokkőpala és világos agya
gok vannak lerakodva, melyek csak helyenként kifejlődvék, és az egész 
hegységre kiterjedni nem látszanak.

A hatalmas és szilárd konglomerátok alatt sötétszínű, feketésszürke

<7)

* H eszky János bányaigazgató szerint.
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és kékesszürke homokkőpalák és palaagyagok fekszenek, fehéresszürke és 
sárgásbarna homokos agyagrétegekkel váltakozva, meg nem határozható 
vastagságban, melyek alább, és pedig a Zsigmond-tárnánál lágyabb homok
kövekkel váltakoznak, és apránként ismét durvább és szilárdabb homok
kövekké és konglomerátokká átváltoznak, melyek a faczebáji hegység lábá
nál, hol a rétegzés már meredekebb dőlést mutat, újból jelentékeny vastagon 
kifejlődve vannak és egy ama vidéken igen elterjedt kékesfekete vagy fekete
szürke, egyes rétegekben barnavörös homokkőpalán nyugszanak.

Az e vidéken előforduló trachit-porfir átalában ugyanolyan, mint- 
Erdély egyéb vidékein is előfordulni szokott, t. i. egy szürke, szürkés, 
gyakran vörösszürke, igen finom szarufényle részecskékből és földpátból 
összetett alapanyagban, nagyobb földpát, szarufényle és gyakran csillám
kristályok vannak benőve, mely kőzet a hegycsúcsokon és meredek lejtő
kön érdes és lyukacsos kinézésóvel és apránkint fellépő repedezett, üveges 
földpátjegeczek által tracbitba átmegy, és gyakori porfir-töredék zárványok 
által, melyek között csak ritkán kárpáti homokkőtöredék jelenkezik, porfir- 
breceiákkal összefüggésben áll.

A faczebáji hegyekben a trachit-porlir mint egy szegély veszi körül a 
kárpáti homokkövet és azon trachit-fővonulathoz tartozik, mely a Grocha- 
selli hegységet alkotja és a Sziminikuluj-hegytől a Brázáig terjed.

E hegységben a következő érczfekvőhelyek fordulnak elő :

I. Telérek vagy erek termés-telur és termésaranynyal, meg kénkovanddal. 
II. Erek ólomfényiével, rézérczczel és kénkovanddal, végre

III. Kénkovandtelepek.

A legnevezetesebbek ezek közül mindenesetre a telur és aranyerek, 
ők tették e hegységet híressé.

Ezen érdekes érczfekvőbelyeket kizárólag homokkövek veszik körül 
és idáig a hegységnek egymástól vagy 350 mj  távol két pontján, és itten is 
csak nagyon korlátolt kiterjedésben találtattak, még pedig a Mária-Lorettó- 
bányában és a dólfelé vele határos Istenremény mívelésben, meg a 
Mária-segíts és Zsigmond művelésekben; a bányák nevei a régiek, tekintet 
nélkül az e század negyvenes évek után esetleg történt megváltozta
tásukra.

A Lorettó-bányában, mely a hegység felső részében telepítve van,, 
három eret míveltek.

Kettő, nevezetesen a Querendus és a Kastenér, régibb időben a kül
színről került lefejtésre, és a lefolyt (18-dik) században a Mária-Lorettó- 
tárnával, t. i. a 60-dik és 66-dik méterben érczesen lettek megütve, és fel
felé a külszínig lefejtve; csapásban a talpon összesen vagy 40 méterig
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gazdagoknak bizonyultak, de azután teljesen elenyésztek és többé elé nem 
kerültek.

Mind a két, egymástól csak hat méter távol ér, északnak vonul, és a 
mélység felé szétágazva, 10— 15° alatt keletfelé dőlnek. Dúspontjukon 28—  
30 7 - ig  a Fér- vagy Serugo-tárna szintig lemélyesztetvén, ezen ereszkéből 
kiindulva, a lefejtés vagy 32 7  hosszúságban a csapásirány szerint lett 
berendezve.

A Schacht-ér feltárása és lefejtése a múlt század utolsó tizedében 
az András-tárna talpja alatt történt, a dúsponttól még vagy 58 mj-xel 
mélyebben, és ezután mívelése több ideig szünetelt, míg 1833 és 38-ban a 
44 7  mélyebb Mátyás-tárnával az Istenremény-telekből átlyukasztva, a 
dúspont ismét hozzáférhető volt.

Ezen két eren kívül, a Lorettó-bányában még egy harmadik telér- 
forma érczfekvőhely van feltárva, és részben lefejtve, és pedig az Oreg- 
ember-ér (Alté Manneskluft), mely az András-tárna talpján ismét más 
néven, t. i. mint Északi ér, ÉÉK felé vagy 76 7> ®s DDK-re circa 
50 7 i  összesen vagy 120 mj -nyíre a csapásirány szerint feltáratott, és 
emelkék meg ereszkékkel megvizsgáltatván, a nélkül azonban, hogy vala
hol kiadós dússágban mutatkozott volna, miért is további kinyomozása és 
feltárása elmaradt annyival inkább, miután mellékkőzete laza, és a műve
lések ácsolat nélkül nyitva tarthatók nem voltak.

A Lorettó-bányával dél felé határos Istenreménytelekben szintén 
több eret míveltek; így a Főszakadék és Budaeren, de ezek csak arany
tartalmú kovandereknek bizonyultak, a szakadékérben jelentéktelen arany- 
tarttal.

A másik hely, hol a faczebáji hegységben termés-telur, termésarany 
és vaskovand termeltetett, az előbbitől vagy 340 mj  távol, egymás fölött 
települő és egy lebegő vonal által elválasztott Mária-segíts és Zsigmond 
bányák és az észak felé ezekkel határos Mihálytelek.

Az elsőben, különösen régibb időkben az Antimon vagy függélyes ér, 
és a prepestinai ér váltak híresekké.

Mind a kettő észak felé vonul, meredek keleti, különösen az Antimon-ér 
majd függőleges dőlés mellett.

Kitartásuk nagyobb volt, mint a Lorettó-bánya ereié.
E két eren kívül a Zsigmond-tárnában még délfelé a Porumbai és- 

egy álló kovandér míveltetett, mindkettő azonban az előbbivel azonos.
Végre az e bányával észak felé határos Mihály-telekben telur és arany

tartalmú erek színién fordulnak elő, de itten csakis a prepestinai evés 
csapás irányában vagy folytatásában folyt a mívelés egynéhány jelenték
telen erecsen és telérszakadékon.

A régibb iratokból és jelentésekből merítettek, a volt művezetők és
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bányászok közlései alapján, továbbá H eszky János bányaigazgató* megfigye
lései és saját észleléseim szerint, ezen különlegességet kéjmző telur, arany 
és aranyoskovandereknek előjövetele és viselkedése a következő volt.

A fentebbiekben már mondottuk, hogy az erek leginkább a durva 
konglomerátokban és homokkövekben a hegység magasabb részeiben, azaz 
túlnyomóan a kárpáti homokkőképlet kvarczos szilárd kőzeteiben delel
nek (aufsetzen) és csakis a hegység mélyebb szintjeiben, a Zsigmond-míve- 
letekben, hol a homokkövek fokozatosan mind apróbb szemüekké lesz
nek és inkább agyagos kötőanyagot felvesznek —  és csak kivételesen a 
felsőbb szintekben is —  lágyabb vagy kevésbbé szilárd kőzetek által vétet
nek körül.

Nem nagy hosszúságra való elterjedésökről is már szólottunk, és ki
tűnik a régi jelentésekből, miszerint rendesen észak felé szilárdabb kőze
tekben szétfoszlanak és nyom nélkül eltűnnek, délnek pedig gyakran lá
gyabb kőzetekben elsilányultak vagy elvágattak.

Ott, a hol egy szabályosabb telértest kiképezve volt, az erek vastagsága 
leszállóit gyakran 6 mfm-re is, de gyakran ismét több centiméterre kitágult.

Sok helyen csak finom zsinórocskák voltak észlelhetők, különösen a 
Mária-segíts, Zsigmond és Michaeli míveletekben. Az erek kitöltési anyaga 
a földes ásványok közül vagy szürke kvarcz volt, gyakran finomszemű, 
lyukacsos szerkezettel, azután szürkés világosvorösbarna vagy barnasárga 
szarukő, fehér és világossárga kővelő és agyag.

Hol az ereket szilárd kvarczos konglomerátok és homokkövek hatá
rolják, bennök a kovás ásványok predominálnak.

A mellékkőzettel való összenövésük gyakori tünemény, úgy szintén a 
kvarcznak rétegszerü előjövetele váltakozva szarukővel, nem ritkán mutat
kozott; némelykor összekuszált egyveleget képez e kettő.

Kővelő (Steinmark) csak til-tul és akkor is több kisebb részletekben, 
gyakran burokképen lép fel, gyakran pedig mint az odorok részbeni kitöl
tése. Lágyabb és agyagdús mellékkőzetben előforduló erek kitöltésében, 
inkább agyagos alkotórészek társulnak közetdarabocskákkal, és a telér a 
mellékkőzettel összenőve nem volt, se nem függött össze vele.

Az érczes vagy fémes ásványokból tartalmaznak ezen erek termés- 
telurt, termésaranyat és kénkovandot, melynek aranytartalma rendkívülien 
változó; a nemes fém átalában inkább a szilárd kőzetekben rakódott le, és 
társulván kovás ásványokkal, csak ritkán található lágyabb kőzetekben 
még a kővelőben (Steinmark, litho-márga); azért a legnagyobb dússág gyül-

* Kinek szorgosan gyűjtött erre vonatkozó adattárából, az e bányákra vonat
kozók nagyrészt származnak, és melynek készséges átengedéséért, e helyen is H eszky 
János úrnak meleg köszönetét mondok.
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helye, a hegység magasabb szintjeiben is fordult elő, és pedig a Mária- 
Lorettó míveletben és alárendelt mennyiségben, de jövedelmezően a 
Mária-segíts és Zsigmond míveletekben.

Termés-telur nagyobb mennyiségben igen ritkán mutatkozott, csakis 
régibb időkben, és tömeges előfordulása is a ritka tüneményekhez tartozik.

Gyakran a kénkovanddal volt társulva váltakozó vékony rétegeket 
képezett evvel, vagy zsinóroeskákat, vagy benne finoman behintve volt. 
Közönségesen a kvarczban és szarukőben szintén zsinórszerűen mutatko
zott a telur, de ezekben rendesen kovand kiséretében vagy nélküle finoman 
behintve.

A faczebáji telur- és aranyerekben a kénkovandnak fellépése mint 
kísérőnek nem volt ritka ugyan, de jelentékeny aranytartalom által nem 
vált ki, és lígy mint a terméstelur, tömören és nagyobb mennyiségben 
ritkábban, hanem rendesen zsinór- vagy rétegszerűen, telurral együtt vagy 
nélküle kvarczban és szarukőben finoman behintve található.

Borsónagyságú, aranytartalmú kovandkristályok az odorokban szin
tén kiképződvék.

A termésarany, melynek előjövetele —■ eltekintve a telur ritkaságá
tól, —  úgy ennek, mint a kénkovandnak bányászati értéket és jelentőséget 
kölcsönöz, részint láthatóan a kénkovandban, telurban, kvarcz és szaru
kőben egyes részletekben és zsinórszerűen delel, vagy pedig a telurral és 
kénkovanddal olyképen van vegyítve, hogy még felfegyverzett szemmel 
sem ismerhető fel.

Az arany rendesen igen finomszemű és sötétsárgaszínű, miért is spa- 
niolnak vagy spanyol tubáknak nevezték, az erdélyi aranyok között a leg
magasabb finomságot mutatván, és pedig 23 karattal vagy 672— 7 grammal 
egy márkában; kénkovandban a legkülönbözőbb vegyitési arányban van 
elosztva.

A múlt században oly érczdarabokat találtak ezen érczekből, melyek 
kiválasztva egy mázsában 2000 laton * felüli aranyezüst-, vagy inkább 
aranytartalmuak voltak, miután egy márka 252— 253 dénár finom aranyat 
és csak 3— 4 dénár finom ezüstöt tartalmazott.**

1782-ben a Mária-Lorettó bányából a zalatnai kohónál beváltásra 
került 1 mázsa 70 font kiválasztott, részint teluros, kovandos és szarukő-

* 1 mázsa =  100 font =  200 márka =  56 kilogramm.
1 márka =  16 lat = 2 5 6  dénár =  280 gramm.
1 lat =  16 dénár =  17-5 gramm.
1 dénár =  l ' l  gramm.

** Die Edelmetallbergbaue Faczebája und Allerbeiligen von Friedbich Kitteb 
v. Stach, k. k. Bauratli. Wien-Zalatna 1885.
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ben finoman behintett érez, melyért az olvasztási költségek és hányailleté
kek levonása után, 18,740 forintot kifizettek; egy mázsája ezen éreznek 
tehát 10,000 forint értékű volt.*

Ezen magas aranytarttal egyébiránt sem a telur és még kevésbbó a 
kovand mutatkozik mindenkor és mindenütt megáldva; tart azonban min
dig több lat aranyezüstöt, mely 220 dénár finomtarton alul egy márkában 
nem mutatkozik; e kovand ellenben csak 1— 2 nehezéket,** sőt gyakran 
csak 2 dénár aranyezüstöt tartalmaz márkánként, 160— 190, sokszor 60, 
70, 80 dénár finom aranytartalom mellett.

A tapasztalat azt mutatja e bányában, hogy minél nagyobb volt a 
kovandban az aranyezüsttartalom, a finom arany is felszállott.

Érdekes, hogy az aranydús kovand külsőleg nem mindig különböz
tethető meg az aranyszegény kovandtól.

A legdúsabh kovand, különösen olyan, mely telur társaságában delel 
(einbrieht), halavány kinézésű, finomszemű, és inkább szürkésszínű a 
tiszta kénkovanddal szemben, a mi egyedül a hozzá vegyített telurrészecs- 
kékre vezethető vissza; létezik kovand, melynek aranytartalmát még a 
leggyakoroltabb szem sem veheti ki, ha nem árulja el magát az igen fino
man behintett és felületén rátapadó aranyrészecskék által, melyek a szabá
lyosan kiképződött kovandkristályok felületére rátapadnak.

Arany a telurral és kovanddal csak meehanice van keverve, és talán 
csak egy csekély része képez vegyületet, miért is a nemesfémtartalom nö
vekvésével, az arany finom tartja is emelkedik.

A legnevezetesebb tünemények egyike — mely a bányamívelésre 
is rendkívül befolyású -— az, hogy az érezvezetés nemcsak a tulajdon- 
képeni érre, vagy tellértestre szorítkozik, hanem gyakran bizonytalan 
távolságra a mellékkőzetbe is húzódik, részint mint impregnáczió és zsi- 
nórszerüen, részint pedig kisebb fészek alakjában és kiterjedően, és nem
csak oly pontokon, hol maga az ér gazdag, és hatalmasan ki van fejlődve, 
hanem ott is, a hol ércztelen, egészen összeszorult vagy elvágódott.

Egyéb a faczebáji hegyekben, a kárpáti homokkőben fellépő ércz- 
fekvőhelyekhez tartoznak még, az ólomfényle, réz- és kénkovanderek, me
lyek az aranytelérektől csak az által térnek el, hogy bennök eddig még 
nem találtatott telur meg szabad arany; egyébiránt nehezen választhatók 
el egymástól.

A kénkovand, mely csak til-tul tartalmaz egy kis rézkovandot, 3 dénár,

* Egy a bányakapitányságnál talált kimutatás szerint a faczebáji Sz. Mihály- 
támában 1750— 1781-ig a bevétel 112,326 frt 11 kr. volt 42,144 frt 34 kr. kiadás 
mellett.

** Egy nehezék (Quintel) =  4 dénár =  4‘4 gramm.
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egészen 1 és 2 nehezékig tart aranyezüstöt, és ha egy márkában 200 dénár
nál több arany nem létezik, ritkán éri el a beváltóképességet és lefejtése 
még mint hazaganyag az ezüstkohó üzemhez sem érdemes.

Némelyike ezen kovandereknek, és különösen a lágyabb, agyagos 
kőzetben vonulók közül ólomfényiét is tartalmaztak, de kevés benne az 
ezüsttartalom, csak 1— 2 latig és az aranynak majdnem teljes hiánya foly
tán, ezen közök ritkán kerültek jövedelmező értékesítésre.

A kénkovandok képezik végre a harmadik nemét az e vidéken elő
forduló érczfekvőhelyeknek és pedig a Turnu, zsiboldi és fácza-roti hegy
ségben.

A mennyire eddig ismeretesek, csakis a lágyabb kőzetekben fordulnak 
elő, és a mennyiben ezek a mélyebb szinteket foglalják el, a hegyek magas
ságában nem mutatkoznak. Mellékkőzetük feketés palák és sárgásfehér 
homokos agyagrétegek, melyekkel egyszerűen települnek, csekély nyugati 
dőlés mellett.

A kovand vastagsága 4 mf is száll fel és eddig több ily telep isme
retes. H eszky bányaigazgató, nézete szerint, úgy látszik a kénkovandtelepek 
a lágyabb kőzetekben csak helyenkint delelnek, az egyes helyeken nem 
nagy kiterjedésben, gyakran kiéheznek, de ugyanabban a szintben vagy 
fölötte ismét kitágulnak.

A hegységbe vonuló kénkovanderek némelykor ily kénkovandtelephez 
vezetnek u. m. például az Emericzi-tárnában.

A kénkovand többnyire igen kristályos, öregszemű, és a hol kisebb 
odorok előfordulnak vagy pentagon dodékáederekben kikristályosodva ta
lálni. Nemesfémben rendesen csak egynéhány dénár aranyszegény ezüstöt 
tartalmaz.

A tömör kovand 40 % ként, és 8— 12 gramm finom aranyat 40 gramm 
ezüsttel tart. 1892-ben az akkori feltárások alapján az e vidéken, t. i. az 
Epure-Braza hegyvonal területén a valéa-prebestyeni és valéa-roti völ
gyek között telepített pontok által jelölve, az akkoriban rendelkezésre 
állott volt kénkovandmennyiséget 11 millió métermázsával találtam.*

A faezebáji** bányaterület jövőjére vonatkozólag az előadottakból

* Czélszerű feltárásuk körül Alexy György, m. kir. vegyelemzőhivatali főnök 
sikeresen fáradozott.

** Ezen bányaterületről W e i s z  Tádé «A trimpocle aranytelur bányászat* czím 
alatt (Az erdélyrészi bányászat rövid ismertetésében) többek között azt m ondja: 
«A telurtartalmú érezes közök helyenként a homokkő-konglomerátban megnemesed
tek. A  telérek vastagsága több métert ér el és kvarezezal vannak kitöltve. A legdú- 
sabb közök vörös szarukő kitöltések által tűnnek ki, mely töltelék kénkovandot tar
talmaz. Kalczit és gálenit gyakran, gipsz és ankidrit ritkán jönnek elő. A telur-érczek



1 2 8 GESELL SÁNDOR. m

kitűnik, hogy ezen ősrégi bányászat még kimerítve nincsen, és a topográ
fiái viszonyok megengednék egy 1200 mf  altárna kiépítését, és a prepestyeni 
érnek megütését a mélységben is, mellyel egyúttal a Zsigmond-tárna vagy 
200 mj -rel mélyíttetnék alá.

Ezen altárna szája 5 'Kjn% távol lenne Zalatnától és aránylag rövid 
vágatokkal nemcsak ezen bányaterület, hanem e terület valamennyi érez- 
fekvőhelyeinek feltárása is hozzáférhetővé tétele eszközöltetnék; így a 
faczebáji hegységen kívül a Zsibolcl, Turnu és Hánoshegységben rejlő 
telérek megnyitása is, hol különösen az utóbbin a középkorban virágzó 
bányászat létezett, mely csak akkor szűnt meg, mikor a mélység megnyi
tásához a kellő tőke hiányzott.*

A brázai zöldkőtrachitban időközönkint táskás verkesek bányászkod
nak, keveset fizető 1V2— 5 V2 vastag ereken, melyek rendesen észak -
délnek vonulnak, 60— 80 foknyi nyugati dőlés mellett; tartalmuk kvarcz,. 
agyag, kevés kovand, rideg ezüstércz és csekély szabadarany.

E kisebb bányák megtekintése czéljából a Bráza-hegyet körüljárva, 
a következő bányákat vagy azok helyeit vizsgáltam m eg: A Darius- 
bányát, mely vagy 200 évvel ezelőtt Margaréta, utóbb pedig József 
védnév alatt szerepelt és jelenleg vagy 20 zalatnai polgár birtokában van ; 
érczei trachitban delelnek és az erek tölteléke mészpát, aranyos kovanddal 
és telurérczekkel, melyek állítólag ide s tova 200 gramm aranyat is 
adtak; a telér csapása 19h felé tart, vastagsága 10 %t-től — 1‘5 ’T'-ig vál
takozik (átlagban 0'80 cfm) és dúsabb részei északfelé vonulnak.

Következik ezután a Baja la carpin, melyben 15 év óta a mívelés 
szünetel és melyben Webner nyugalmazott társulati bányafelőr szerint 
nagy evések e bánya mívelésre való voltáról tanúskodnak.

rendesen vonalas alakban találtatnak, néha kristályosán, prizma alakban, ha arany
szegények, és romboeder alakban, ha aranyat tartalmaznak.*

Az arany mint fémarany és telurarany jön  elő, és utóbbi esetben oly tiszta, 
hogy az arany 95<y0-ot tesz ki.

E bányászatnak hírneve Stach Frigyes bécsi építészeti tanácsost arra indította, 
hogy a Zsigmond és Sz. László bányatársulatok részvényeit összevásárolja, és az évek 
során át szünetelt bányászatba a nZsigmond-tárna és felsőbb szintekről tovább mélyí
tett aknák segélyével alapos feltárást létesítsen.

* Ezen tervezet készítője H eszky János, a mindszenti és faczebáji bányák buzgó 
igazgatója, ki ezen ősrégi bányák újból megnyitása körül bokros érdemeket szerzett.. 
E  terv közeledik a kivitelhez, a mennyiben az őszszel megnyitandó gyulafehérvár- 
zalatnai vasút ezen nemcsak érdekes, de nagyon értékes bányaterület megnyitásához 
a kellő tőkét is hozza. A  kovandbányákat megvette a budapesti magyar ipar- és. 
kereskedelmi bank. Faczebáj-mindszenti arany terület feltárása czéljából a Standieu és 
Becker ezég szövetkezett Stach Frigyes építészeti tanácsossal, friss erővel és így ezen 
régente parlagon heverő bányavidék egy szebb jövő hajnalát látja!
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Egy valamivel feljebb telepített bányában állítólag szép telurérczeket 
találtak.

A Bráza-hegy nyugati oldalán hajdanában a Lupaszka-bányában 
egy méter vastag telért míveltek, mely a tárna színéig le van fejtve; foly
tatólagosan a Eeregyei és Jezure parlagon heverő bányákhoz jutunk, 
utóbbi állítólag már 200 mélységig lefejtve van, és dús aranyos ezüst- 
érczeket tartalmazott és a további bányászkodásnak csakis a betóduló víz 
vetett véget.

Megemlítés teendő végre még a János-bányáról, mely zalatnai lako
sok tulajdona, W erner János princzipálitása alatt és mely érczeinek tar
talma 30 gramm, a zuzányé pedig 6—’20 gramm.* **

A Zalatna vidékén előforduló egyéb értékesíthető ásványokból fel
említendők a következők:

Zalatna fölött a Valje-Máre fenékben a Braza-hegység keleti lej
tőin, azon finom és durvaszemű homokkövet törik, mely e vidéken kőfaragó
munkákhoz felhasználtatik. Szintén a Valje-Máre hegyvonulat Lestyor 
nevű orom oldalában előforduló és a zöldkőszerű mandulakőre pajzssze- 
rűen települve, vörösfehér, összedörzsölhető megkeményült agyagmárga az 
üzőhöd felkészítésénél igen jól értékesíttetik.

A Valje-Máreben előforduló mészkő * kiválasztva, a zalatnai kohóban 
mint olvasztószer használtatik, nemkülönben mészégetésre is.

A Gyalu-Máretól délfelé gyakran a mészkőben vesealakú tűzkő és 
aehatszerű szarukőzárványok fordulnak elő a Petrosán és a Valje-Grossilor 
fenék között, az Ompoly-folyóhoz közel, hamuszürke fazekasanyagot nyer
nek, melyből igen jó főzőedényt készítenek.

A brázai-hegység lábánál észak-déli csapással egy 32— 65 vastag
függőleges agyag- (porczelánföld) kvarcz és kevés kovandot tartalmazó 
telér fordul elő a porfirban. Az agyag fehér és a kovand meg a kvarcz 
eltávolítása után kómlőesuprok és közönséges porczelán előállítására dol- 
goztatik fel.

A Zalatna-Zsidó-hegy közötti lejtőkön végre vörösesfehér agyagot 
ásnak, melyből a tűzpróbákboz szükséges edényeket készítik.

Az Ompoly jobb partján, már a fentiekben részben megismertetett

* Egy régi német okiratban a Ploptis-hegy említtetik Zalatna közelében, mely 
igen sok érezérrel és mellékszakadékkal van megáldva, és minden oldalról mosásra 
alkalmas anyagot szolgáltatott, de jelenleg hatalmas telérről nincs tudomásunk, arról 
sem, hogy itten hatalmas telér volt-e ? melyre azonban következtetnünk kell, mintán 
egy szép nagy tárnát e hegybe hajtva találni (Péter-Pél-tárna L u k ác s  M ih á l y  és 
Á r o n  P e r i  tulajdona) és nem messze tőle sok salakdombot. Az arany 16 karátos volt.

** <(Notizen aus dér Brendl’schen Relationn, a «Geologie Siebenbürgens», von 
Pranz Bittér v. Stauer und Dr. Quedo Stache nyomán.

A m. k. földtani int. évi jelentése 1894-ről. 9
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hatalmas trachithegység észak-nyugati irány felé vonul, a Zsidó-hegy, 
Bráza (Bradia) Hanus és Grohás, Bunku, Baba és Fericzel néven ismert 
hegyekkel és azok kiágazásaival, melyek a határos, vízrakta hegycsoporttal 
szemben 1100 domináló tengerszínfeletti magasságra felérnek.

A Runku-hegy déli nyúlványát a Korofeny-hegy képezi, mely a 
Yalje-Turnuluj (Valje-Runkuluj) színe fölé csak 100 mj  - re emelkedik és 
630 ”]  magasan fekszik a tenger színétől. Ezen hegyben mozog a mind
szenti nemesfémbányászat N agy-Alm ás községben, Hunyadmegyében, 
8 lKf)l nyugatra Zalatnától, melynek történelmi és geologbányászati viszo
nyait a következőkben adjuk:

E trachitvonulatban és az azt kisérő szedimentekben a rómaiak ide
jétől kezdve bányászat űzetik, és még mai napig is a már megbeszélt Bra
dia, Faczebája és említettem Zsibold, Grohás, Hanus, Baba és Fericzel 
hegyekben.

A mindszenti bányászatra vonatkozólag, sajnos, áldott kevés adat áll 
rendelkezésünkre. Valószínű, hogy a nagy-almásvidéki bányászat a rómaiak 
erdélyi uralkodása alatt is már fennállott; a külfejtésszerű mívelési mód, 
úgy mint a benlakók állításai szerint talált pénznemek és egyéb tárgyak, a 
rómaiak idejéből a mellett szólnak ugyan, de biztosat mai napig sem 
bírunk.

A legrégibb adat, a már említettem, Martin Petringer-féle német 
kéziratban találtatik 1604-ből, a Hanus-hegyben volt bányára vonat
kozva és így hangzik:

A Facza-fatilor-hegység legalsó csúcsán, Schlatnán (Zalatnán) a völgy- - 
ben Almás felé a régiek egy gazdag ezüstbányát (Hanus) míveltek, mely 
mélyre nincsen lefejtve és háború folytán felhagyva lett. 25 évvel ezelőtt 
azonban (tehát 1579-ben), a vizeket kiszivattyúzták, és a bányát nagy fárad
sággal hozzáférhetővé tették.

Ez alkalommal a főtepásztákon és régi evésekben igen dús ezüst- 
érczre akadtak, mely egymagában ólmosodik. Ezen a régiektől hátra
hagyott érczmaradékok leszedése fizette a költségeket; bányászok hiányá
ban azonban megszűnt a mívelés, de miután a főtepászták annyit adtak, a 
vájatvégekből még több volna remélhető ?

1692-ből egy jelentés ád nekünk hírt az almási bányászatról, mely 
egy az osztrák és erdélyi bányászat megvizsgálására kiküldött, Secatj gróf, 
továbbá Tavonet báró és az akkori szomolnoki bányabiró E thesius F erencz 
urakból álló bizottság szakvéleményében foglaltatik. E thesius F erencz 
M átyás jelentése. Nagybánya 1695 augusztus 23-ról keltezve, mely így 
hangzik :

Ezen hegységben létezik egy tárna, melynek szája 6h nyugatnak van 
telepítve és mely 206 ölre csupa szilárd kőzetben hajtatott. A benne levő
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leiéi- valóságos csapása 3h nyugatfelé, és hajtotta ezt Bethlen Gábor feje
delem, Bethlen Gábor és Rákóczi a régi evések alámélyítése czéljából 
nagy költséggel.

A régiek a külszínről lefelé míveltek és igen nagy jövedelmet élvez
tek. Háborús idők folytán nevezett bánya Cunai István birtokába került, 
mely azt nem becsülve, egy lóért BARTZALOs-nak elajándékozta.

Ez aztán a régi fejtési anyagot, melyet az elődök a padozatokra rakva 
elhánytak, kiszállította és még haszonnal feldolgoztatta; jelenleg azonban 
Imbreka Josna jobbágyai mívelik ezen almási bányát, és 70 pizet vagyis 
23V2 lat arany éventei lefizetése mellett bérbe vették, és a mint bevallják, 
hárman együtt naponta egy pizet aranyat nyernek, daczára, hogy nem 
hajtanak vájvéget, hanem csak az evésekben és törésekben kutatnak.

További hírt nyerünk a «Tavonatische Cominissions-Befahrungs-Rela- 
tion dér Bergvverke in Siebenbürgen» czímű jelentésből a következőkben:

Az almási tárna igen magosán, 9h 10° nyugatfelé 80 ölre szilárd kő
zetben van hajtva a telérig, melynek csapása 6h nyugatfelé függőleges dőlés 
mellett; a bányászat többnyire törésekben mozog, melyekből az oláhok a 
zuzókhoz hordanak.

Figyelembe veendő, hogy ezen bányák többnyire le vannak fejtve, 
mert ezen tárna alatt egy mély akna volt lehajtva, és ebből a vizet lójár - 
gánynyal, mely nem a külszínen, hanem a bányában felállítva volt, húz
ták. Miután a bányák össze vannak omolva és nagyrészt lefejtve, mi tehát 
ez idő szerint egyéb tanácsot adni képesek nem vagyunk, mint azt, hogy 
a főgond a zuzókra és mosóművekre fordíttassék, miután a törecsben igen 
szép arany székelhető.

Ezen jelentésből kitűnik, hogy e bánya még 1600 előtt felhagyva 
lett, miután a Mindszent-tárna Bethlen Gábor fejedelem és utódai által 
hajtatott azon czélból, hogy a régi evések alámélyíttessenek.

Kétséget nem szenved, hogy e bánya a XVII. században is felnyitta
tott, de a tartós háborúk és folytonos zavargások folytán 1670-ben ismét 
parlagon heverni látjuk. 1699 után minden hír hiányzik 1753-ig, mely év 
végén Kun István gróf a régi felhagyott aranybányát a «Boseritza» -hegyen 
a (iMindszenti* védnév alatt ismét felkérte. A bánya megnyitására egy 
bányatársulat alakult, és azt 1754— 1778-ig mívelte.

Ezen időből származik számos mívelési, és az aranybeváltására vo
natkozó adat és egy kimerítő jelentés bányatérképpel, V i l l  Nép. János 
ns. k. bányamérnöktől (1776), mely későbbi újból megnyitására a támpon
tokat szolgáltatta.

1863-ban kisérlették meg zalatnai lakosok e bánya kinyitását, de 
eredmény nélkül, míg végre 1880 óta Stach Frigyes császári építési taná
csos, a tárna színe alatti rósz líjból kinyitásán fáradozik, mely munkaköz-

9*
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ben kiderült, hogy a vésett munka által kidolgozott főtepászták hossza 
vagy 10 1%,-re tehető.

A  mindszenti telérek geológiája, települési viszonyai és
viselkedése.

A trachit, mely a mindszenti teléreket és ezeket rejlő Korofery- 
hegyet alkotja, magába zár különféle vastagságú lencséket és telepeket víz
rakta kőzetekből, nevezetesen finomszemű, fekete palákat, melyek átalában 
kelet-nyugati csapás mellett, laposan észak felé dőlnek; vastagságuk 15 
mj  - tői egypár centiméterig változik és sokféle elvetődést szenvednek.

Az egész hegység számtalan, úgy a csapás, mint dőlés szerint szabály
talan, különféle vastagságú és többé-kevésbbé kitartó erekkel át van szőve, 
melyek kitöltése kalczit és aragonit, mely ásványok gyakran odorok
ban kikristályosodva és többnyire göthittel (vashidroxid) bevonva elő
jönnek.*

Az ércztelérek közelében, némelykor magukban az erekben is, de 
többnyire az agyagerek mellett érczes töltelék vagy impregnáczió észlel
hető ; gyakran a kalczit hasadáslapjain is.

Ezen bányászatilag csekély érdekű erektől az ércztelérek lényege
sen eltérnek. Mindszent tulajdonképen csak egy hatalmas telért mívelr 
mely kelet-nyugat felé vonul; keleti részeiben meredeken délfelé, nyugati
ban 65° alatt nagyszámú szakadmánvaival északnak dől, de kevés ércz- 
tartalmuknál fogva, ezen szakadmányok messzire követve nem lettek.

* W eisz Tádé ezen bányászatról «Az erdélyrészi bányászat rövid ismertetései) 
ezímű munkájában a következőket mondja: «A bányászat alapját a zöldkőtrachit, 
homokkőpala és konglomerátokból álló üledékes képződmény elváló határán végig 
vonuló kontakt-telér képezi, mely nagyobbára mindkét kőzet törmelékeiből á ll. .  .

Az erezek tartalma nemcsak lencsénként, hanem egy és ugyanazon lencsében 
is igen különböző. A legdúsabb érczes-köz tonnánként 2000 gramm aranyat tartalma
zott ; az átlagot 400 gramm képezi, míg a zúzóércz 8— 10 grammot tartalmaz. A kon
takt-telér anyaga lágy lévén, a régiek által -— az uj robbantóanyagok hiánya daczára — 
annyira lefejtetett és a lencsék gazdagsága miatt oly sok vágat hajtatott, hogy eddig 
ismeretlen és 250 métert meghaladó hosszban és a völgyszint alatt 40 méter mély
ségben még a középkorban beomlott, s így jelenleg az üzem a költséges mély bányá
szatra van utalva, melyet a vizek felemelése tesz nehézzé. A jelenlegi üzem a közök 
ácsolásából áll; a feltárás és lefejtés pedig a Mindszentek-tárna szintjétől 60 méter- 
mély aknából eszközöltetik, melynek mélyesztése által 20 méter magas köz nyeretik; 
habár a régiek aknái még 50 méter mélységet is elérnek. Termeltetett az 1888-ik 
évben összesen 56,000 frt értékű arany-ezüst.»
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Ezen főtelér 1— 3 mj  vastag, de tömzsszerű 6 mj  felüli kitágulásokat 
is mutat.

Kitöltése rendkívülien változik és á ll: a mellékkőzet érezesen bevont 
töredékéből, kvarcz- és mószpátból minden válfajaiban és tömör ércztöme- 
gekből. Némelykor a telér éles válmányt tüntet elő agyagváladékkal, több
nyire azonban észrevétlenül átmegy a mellékkőzetbe és abba kisebb sza- 
kadmányokkal és érczerekkel behatolva, melyek itt-ott e részét a mellékő
zetnek értékesíthetővé teszik.

Az ércztartás a legnagyobb különféleséget tünteti fel a következő 
ásványokban : kénkovand, rézkovand, barna és sárga horganyfényle, anti- 
monit körülbelül 17 karátos finomtartu termésaranynyal.

Fémes arany kiválóan a telér kvarczos részeiben és a kalczitban, az 
említett érczek társaságában jön elő, kezdve a legfinomabb csillámszerü 
alaktól egészen egy gramm súlyig.

Változó mennyiségben valamennyi érez érczesedett aranyat tart, és 
e mellett nevezetes azon körülmény, hogy egy és ugyanazon éreznem, 
pl. ólomfényle, némelykor igen nagy, máskor igen csekély aranytartalmat 
mutat fel a nélkül, hogy az érez külsejéből az aranytartalomra nézve kö
vetkeztetni lehetne.

Ugyanez a többi érczekről is áll, a kénkovand, rézkovand, és különö
sen a liorganyfénylénél, míg az antimonit mindenkor nevezetes aranytar
talma által kiválik.

Újabban a Nagy-Almás mindszenti telér viselkedése G bünw ald  
B ickábd művezető közlése szerint -— kitől az alábbi 2-dik  számú szel
vény is való —  a következő :

A telértöltelék tufa, átszőve mészpáttal, horganyfényiével és ólom- 
érczczel, aranyos antimonit és ritkán szabadarany körülbelül 3%  pirittel; 
az érezdússág az antimonitban rejlik, időközönként 600 gramm arany
ezüst, 60— 70% finom aranytarttal mutatkozik. A. második színt alatt 
b-nél (1. a szelvényt) a telértöltelék 5 ?%,-ig összeszorul, de ott 5 mfm vastag 
tömör antimonit mutatkozott, melynek a trachit felé álló lapján szabad- 
aranyhártya volt észlelhető.

b alatt a telértöltelék ismét 2 V2 _re kitágult, (a) vagyis az érczese- 
dés a tufában fordult elő, és pedig olyképen, hogy dús és középércz hiány
zott ugyan, de az ott talált zuzóércz rendkívülien gazdag v o lt ; tovább 
mélyítés e ponton abban maradt, de feltárása a műaknából kiindulva, 
40 ’Y-rel mélyebben történik.

Az érczesedés helyenként, u. m. c, d-nél (1. a szelvényen) 11 ’T’-íg is 
bevonul a trachitba, és itt, ha nem is dúsércz, de zuzóércz termeltetik. 
A zuzóéreznek értéke 8 gramm aranyezüstben 70% finom aranytart mellett, 
tehát métermázsája ezen éreznek 80 kr., vagyis tonnája 8 frt.
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A szelvényen látható telérszakadék az első színt felé nem terjedt, de 
lefelé a második szintig és azon alul is nemcsak hogy tart, de igen gazdag 
pontjai is voltak. A szakadék túlnyomó része mészpát, horganyfényle, kevés 
ólommal és pirittel; trachit úgy, mint a tufa, a telér közelében pirittartal- 
muak.

Az aranyelőjövetelnek e vidéken nagy ingadozásait az érczekben, 
legjobban az alábbi H e s z k y  J ános  bányaigazgatótól összeállított kimuta-

2. ábra. A Nagy-Almás melletti Mindszenttelér szelvénye.

tás tünteti elő, grammban arany és ezüstben tonnánként vagyis 100 kilogr. 
érczben.

Grammokban

1. Tömör ólomfényle — — — — — — — —
2. «
3. «

«
«

4. Antimonit és ólomfényle — — — — — —
5. Kovandos érez — — — — — — — — —
6. Kovandos érez — — — — — — —

arany ezüst

4 396
540 250
— 410

1740 1030
140 200
49 101
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Grammokban

7. Kovandos és horganyos érez _ __ ... ... __
8: Ugyanazon telérszakadékból egy méter távolabbrel ...
9. Tömör, tiszta horganyfényle _ ... _ ... _

10. « « « más helyről— __ __ __
11. Kvarcz órezimpregnáeziókkal _ __ __ __
12. « « «
13. Mara ... . . . __... ... __ __ __ __ _
14. « ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
15. A múlt században beváltott leggazdagabb érez
16. A múlt században nagyobb mennyiségben beváltott

érezek ... ... ... ... __ ... ... __ ... ...
17. Maratartalom aranyban egy 1695. évi adat szerint...

arany ezüst
53 227

241 269
1040 530

35 210
1620 480
3420 1380
450 420
880 450

5330 1040

1500 350
2570 gramm.

Dolgozatom lezárásával megbízható forrásból a zalatnai kénkovand- 
előjövetelre vonatkozó következő értesítést veszem:

A budapesti magyar ipar- és kereskedelmi bank tulajdonába átment 
kénkovandbányadalom «Magyar Tarsis» védnév alatt magába foglal 88 
adományozott középhatárt á 14,458-536 négyszögméterrel

=  1.272,351-168 □  7  
az összes határközők =  30,904‘550 □  mj

összesen 1.303,255-713 □  ™/-t

és ezeken felül 29 középmértékű zártkutatmányt 254"128 “"f rádiusszal.
E bányaterület erélyes feltárásához H eszky János igazgatása alatt ez év 

január közepén hozzáfogtak, és a már eddig elért eredmények is, a rendel
kezésre álló és szerzőtől 1892-ben kécsült kénkovandmennviség helyes 
volta mellett szólanak.

*

Kedves kötelességet teljesítek végre, midőn köszönetét mondok mind 
azon tisztelt szaktársaknak és uraknak, kik feladatom teljesítésében hatha
tósan támogatni szívesek voltak, ezek a következők:

D ologh János m. kir. bányatanácsos és főbányahivatali főnök, lovag 
Oelberg Gusztáv m. kir. bányakapitány, Köss József m. kir. főmérnök, 
A lexi G yörgy m. kir. vegyelemzőhivatali főnök, A ngyal József m. kir. fő
bányahivatali fogalmazó, H eszky János társulati bánya-igazgató, Széles 
D énes és M alenszky K ároly m. kir. bányabiztosok, M olnár K ároly m. kir. 
erdész, Jurinits János m. kir. bányakapitánysági segédtiszt, Grünwald 
R ickárd művezető és W erner János nyugalmazott társulati bányafelőr.


