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Láthatjuk m ár ezen kevés adatból is, hogy cordierit, de kivált pleo- 

/m.sí-tartalmu gneiszok hegységeink mélyében bővebben fordulnak elő, 
mintsem közönségesen himlők; sőt nem hiányzanak a korund  és az anda-  

lu sit-tartalmúak sem.
Önkénytelen merül most fel az a kérdés, vájjon a felszínen is isme

rünk-e ezekhez hasonló kőzeteket?
Eddig csak dr. S z a b ó  J ó z s e f * elnök úr tesz említést arról, hogy Sel

mecz környékén a Vichuyei völgyben a gneiszban cordierit is fordul elő, de 
a mint a példányt látni alkalmam volt, az egy durvaszemű gránitos cor- 
dieritgneÍ8z zöldes csillámmal és távolról sem hasonlítható a bemutatott 
tömött zárványok kőzetéhez.

A hodrusi nándortárnai gneisz pedig, makroszkoposan m ár jobban 
közelíti meg zárványaink habitusát, és mikroszkóp alatt is tüntet fel némi 
rokonságot kőzeteinkkel, a mennyiben pleonastot is tartalmaz.

Ha pedig az előfordulási viszonyok kedvéért más országokat, neveze
tesen pl. a jól áttanulmányozott szász granulithegységet tekintjük, a ho 
cordieritgneiszok bőven előfordulnak, akkor azt látjuk, hogy azok ott a kris
tályos palakőzetek legalsóbb emeletében az u. n. granulitformatióban képez
nek betelepüléseket.

Azt hiszem, hogy ezt a körülményt figyelmeztetésül vehetjük arra 
nézve, hogy a cordieritet és a rokon gneiszokat mi is a kristályos paláink 
mélyebb emeleteiben keressük.

AZ ISTVÁN-TELÉR ÉS MELLÉKERECSEIRÖL

H e g e d ű s  P Á L -tó l .

Az István-telér, mely a stefultói völgyet átszeli, mintegy szakadékét 
képezi a Grüner-telérnek. Települési viszonyaikra azonban, nemkülönben 
a bennök előforduló fémérczek után Ítélve lényegesen különböznek egymás
tól, m iután a Grünertelér töltelékének főjellemét a polybasit és stefanit 
szolgáltatja, holott az István-éren stefanit mellett argentit fordul elő nagyobb 
mennyiségben.

A múlt század végén foganatosított Ferencz császár-altárna hajtása
kor megütött István-telér, kivált ennek István-akna körüli részében, hol 
három fő- s több melléklapra szakad, oly gazdagnak bizonyult, hogy még 
a  jelen század elejéig is a m. kir. felsőbiber-tárnai bányauradalomnak 
egyik fénypontját és igen jövedelmező forrását képezte.

A telér lapjai legszebb kifejlődésüket az István-akna második nyilamán

* Geologia .‘Já2. lap.

2 6 *



4 1 2 HKGEDÍfS PÁL:

értek el. Ezen nyilamtól úgy fölfelé, m int lefele helyenként egyesültek 
e lapok, egészen tizenkét méter vastag, érczes oszlopokká alakulva, melye
ket a mellékközet lágyságánál fogva igen gyorsan lefejthettek.

Ezen művelet annyira jövedelmező volt, hogy az utóbb berakott üre
geket még mai napig is «Isten áldása»-berakatoknak nevezik.

Hogy mennyire dúsak lehettek ezen közök, kitűnik abból is, hogy 
a felső biber-tárnai telep vagy 50 évig leginkább csak a berakott kőzet 
újabb átszemeléséből tarto tta fen magát.

A fő erczes-oszlopon keresztül vonul az istvánaknai m. kir. és az örök
béke-telep társulati és kincstári bányatelek közti határvonal.

/
Az István-akna telkének EK-i részében, Mária-akna felé még egy másik 

gazdag érczoszlopot tártak fel, a melyen túl az addig egyesült erek ismét 
szétágaznak s külön-külön nevet is viselnek. Az aknától mintegy 300 m éter
nyire a főtelér három lapja egymástól még megkülönböztető, s itt helyenkint 
fejtésre méltó közök is fordultak e lő ; majd azonban átmegy a «Morgen- 
kluft»-érbe, azután pedig mindinkább szegényebbé válván a «Lapos-ér»-be, 

míg végre a «Grüner-telér» negyedik erecse teljesen elvágja.
DNy-i irányban a telér az «Örök béke» telepen, az István-aknától 

250 m.-re követhető, hol azután a «Feher ér» által, a melynek közelében, 
valamint az érintés lapján újból dúsgazdag volt, olyan elvetődést szenvedett, 
a melynek túlsó szárnyát megtalálni eddigelé még nem sikerült.

Említve volt, hogy az István-akna körüli, érczben gazdag oszlopot 
a Ferencz császár-altár na hajtásával ütötték meg, sőt a további feltárá
sokat és fejtési mível eteket is innét foganatosították. Egyúttal megindították 
az altárna feletti vágatokat, egyrészt, hogy a levegő keringését lehetővé 
tegyék, másrészt pedig a közlekedést és szállítást megkönnyítsék.

Mivel ezen érczes oszlopok helyenként I 2 m. vastagságot is elértek, 
olyan fejtési módot kellett követni, hogy az egész köz minden veszély nélkül 
kiszedhető legyen. Ezért alkalmazták a haránt-pásztafejtést,* hogy ez által

Haránt-páisztaíejtes  —- (Juerstrussenban ( P éch  A. bányászati szótara szerint} 

.Stra-saenban vagy Strossenbau alatt azonban olyan lejtési módot értünk, a m elynél  a 

bányász felülről halad- lefelé és ;i felső kiaknázott és ácsolattal ellátott üregeket 

meddő kőzettel berakja. Szerző azonban nyilván egy olyan fejtési módról szól, a m e ly 

nél a bányász alulról fölfelé dolgozik, a meddő kőzetet lábai alatt felhalmozza és azon 

állva a vágat tetőlapjáról szedi az érczet. Ezen fejtési mód általában Firstn ibau-nak  

( T e c h  szótára szerint Jntrr áj ásnak) vagy helyesebben tetőpásztának neveztetik. A jelen  

esetben azonban alighanem ez utóbbinak egy egészen sj^eciális módjáról van szó, 

m ég pedig az úgynevezett (Jnrrban-ró), vagyis P éch  Antal szerint kerrszt/ejtesröl, 

m elyet Selmeczen ITiíNben Z ips e r  bányagondnok hozott divatba a Kóroda-telér lefej

tésénél. E fejtési mód t. i. abban áll, hogy több emeletben egym ás fölött a telér 

csapásirányában tárnákat hajtanak, a melyek szintjeiről a bányász fölfelé a következő  

tárnaszintig dolgozik oly módon, hogy a lefejtett, meddő kőzetet folyton emelkedő  

zsámolyul felhasználja. Szerk.
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az emeletet szeleten kint kiszedve, a keletkezett űrt törecscsel kitömve s azon 
állva az erezet olcsón nyerhessék.

Ezen fejtési mód mellett ki is szedték az akna körüli oszlopot a IV-dik 
nyilamtól kezdve fölfelé az I-ső nyilam szintjéig, de m iután eléggé szilárd 
támpontokról gondoskodva nem volt, melyek a tömedéket tarthatták volna, 
ez utóbbi önsúlyánál fogva az alatta lévő ácsolatot összemorzsolva lezuhant 
a IV. nyilamra, a melyen a közlekedést teljesen megszakította. Ezen omlás 
által még maga az akna is bedőléssel fenyegetve volt.

Ezen tömegmozgás következtében az I-ső nyilamon oly nagy, még 
most is látható üreg támadt, hogy abban az istvánaknai aknaház a telepház
zal együtt bátran elférhetne.

Hogy milyen üregek keletkeztek az Örök béke (P’riedenfeld) bányatelek 
mélyében még ezenkívül, azt ez idő szerint nem mondhatjuk meg, de annyi 
bizonyos, hogy itt is nagyobb üregeknek kell létezniök, mire a bányában igen 
gyakran hallható omlások morajából következthetünk.

Az István-ér három főlapja a Il-ik nyilam szintjén bizonyos vastagságú 
meddő közök által egymástól elkülönítve egészen önállóan lép fel, úgy hogy 
egyenként is mívelésre méltók voltak, csakhogy itt más mellék- vagy 
kereszterecskékkel nem bírtak s fémtartalmúk sem volt oly dús, mint egye
sülésük helyén.

Mindazonáltal azonban, hogy a főlapok az egyesülés helyén érczesek 
voltak, fémtartalmúk még sem volt oly nagy, m int azoké a mellékerecseké, 
a melyek által átszelettek.

Az érez, nevezetesen pedig a nemes ércztartalomban mutatkozott eme 
nagy különbségek abban lelik magyarázatukat, hogy míg a főlap tölteléke 
inkább quarzos volt s csak kisebb fészkekben tartalm azott többnyire siepha- 

nitot, addig a főerekből kiinduló erecsek inkább mangánpátos, tehát rende
sen a jó érczet kisérő töltelékben, egymást folyton keresztező, aprószemü 
érczes erekben bővelkedtek, a melyek argentit-et szolgáltattak, sok ízben 
mázsánként 3000—4000 gramm arany-ezüst fémtartalommal.

A mellékerek között nem csekély szerepet játszottak az 1-sőfő- vagy 
fedőérből a fedőkőzetbe induló erek. A fedőkőzet kivált a IV- és a III-ik nyi
lam között igen váladékos és repedéses. Ezen erek, melyek a fedőér szegé
nyebb pontjaiból hegyes, 20—25°-nyi szög alatt ágaztak ki, gazdag ércz- 
tartalmukkal nem egyszer vonták el a főlap további feltárásától a bányász 

figyelmét.
A három főlapot átszelő mellékerecsek kisebb-nagyobb fém tartalmát 

már előre jelölte ama szög, a mely alatt a főlapokat átmetszették. Leg- 
dúsabbaknak bizonyúltak azok, melyek 30— 50°-nyi szög alatt találkoztak 

a főlapokkal.
A mellékerecsek közti tért szintén m angánpát töltötte ki, de mivel 

benne szabad szemmel egyáltalában nem voltak megfigyelhetők nemesebb
(271)
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femszemecskék, rendesen csak a zúzóércz közé kevertetett, a nélkül, hogy 
eddig fémtartalmára külön megvizsgálták volna.

Ezek azok a viszonyok, melyek az erekre nézve a IY-ik nyilamtól a
lll-ik nyilamig m indenütt szépen megfigyelhetők.

A IV-ik nyilamtól lefelé az elősorolt viszonyoknak éppen ellenkezőjét 
találjuk, minthogy az érczoszlopok nemcsak hogy mindinkább összébb szo
rulnak s nagyobbrészt meddőkké válnak, hanem az az érez is, mely bennök 
még előfordul s mely a felsőbb szintekben oly busásan fizetett, mindinkább 
gyérül és szegényebbé lesz. A Károly-nyilamon és alatta a nemes érczet 
fokozatosan m ár ólom- és rézércz kezdi helyettesíteni, végre oly annyira, 
hogy az István-ér Y-ik nyilam szintjén m ár csak igen kevés helyen volt 
haszonnal fejthető.

Fontos szerepet játszott a «Morgenkluft» vagy keleti ér, melybe az Ist- 
ván-ér EK felé átment. A keleti ér tulajdonképen jól meghatározható vezéreret 
nem is képez, hanem inkább több egymással, hol párhuzamosan, hol egymást 
keresztül-kasúl átszelő ércsoportozatot alkot, melynek fémtartalma az igen 
gyakran előforduló arzénkovand következtében ugyan tetemesen alább szállott, 
de azért tömeges termelés mellett még jövedelemmel lemívelhetőnek bizonyúlt.

A lapos ér, melynek telérkitöltése inkább rhyolithos kinézésü, szere
pére nézve az ércztermelésben leghátrább rmtradt, településére nézve azon
ban egy kis szabályosságot mégis m utat, mivel folytonos eret képezve, figye
lemmel kisérhető volt.

Az Y-ik nyilamon a Grüner-telér szakadéka a IV-ik ér, mely az Ist- 
ván-eret északkelet felé határolja, igen szívós zöldkőkitöltésű s át van ugyan 
szőve 1— 2 cm. vastag ólomérczes erekkel, de miután ezek fémtartalma arany
ezüstben alig haladja meg métermázsánkint a 70— 80 gr.-ot, a költséges 
m unka m iatt kevésbbé volt mívelve.

Hogy a termelt zúzóérczek miféle eredménynyel dolgoztattak fel s hogy 
minő hasznot hajtottak, arról volt alkalmam a már fentebb em lített tiszta 
mangánpátnak hitt s a zúzóércz közé kevert köznek fémre való megvizs
gálása által, valamint a zuzóban előállított m arának fémtartalma alapján 
tudomást szerezni.

A zúzómarából próbát vettem es pedig a szérfejéből, a közepéből s az 
alsó lapátokból, a mikor is azt találtam, hogy e próbák fémtartalomra nézve 
alig különböznek egymástól; legföljebb 10 gr. volt köztük a különbség; 
a mennyiben a szérfejéből egy métermázsa 130 gr., a középső és alsó lapá
tokról pedig 140 gr. arany-ezüstöt tartalmazott.

A kénv-tartalomban azonban a három próbánál 20 kilogr. különbséget 
találtam. A m angánpátot arany-ezüstre megvizsgálva, mmázsánkint 230 gr.-ot 
találtam, de azért a kihozott mara meg sem fizette ki a zúzó és kohó költ
ségéit. Azon tűnődve, minek tulajdonítandó eme nagy különbség, kisérlet- 
képen a mangánpátot közönséges ezukortörő mozsárban lisztté törve, kézi
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szérkén kezelve, a víz felszínén nagyítón át apró pikkelykéket vettem észre. 
Midőn a szérkéről a vizet csészébe öntöttem s azután porczellántégely- 
ben elpárologtattam, szürke üledéket nyertem, mely nem volt más, mint a 
mangánpátban igen finoman behintett argentit, mely a törővas alatt össze- 
lapítva a szeren a víz által tova sodortatott. Ez a körülmény okozza azt, hogy 
az egyes lapátok közti fémkülönbség alig számba vehető, miután az argentit- 
lemezkék legnagyobb resze a vízárral elúszik s viszont ebből következtethető 
az is, hogy az istvánaknai zúzóérczek legjobban akkor fizettek, míg azokat a
IV-ik nyilam alatti ólomban dúsabb művelések szolgáltatták, a mennyiben 
a nehezebb galenitszemeket a víz nem sodorhatta el magával.

KISEBB PHYT0PALÄ0NT0L0GIAI KÖZLEMÉNYEK.

Dr. S t a u b  MóBicz-tól.

1. Növénymaradványok a dobsinai jégbarlang környékéből és Glyptostrobus 
Europaeus Brngt-sp. elterjedése Magyarországban.1

A harmadkor leggyakoribb növényeinek egyikét, Glyptostrobus Europaeus 
Brngt-sp .-1 már a Zsilvölgy aquitániai flórájáról szóló dolgozatomban írtam le 
részletesen (M. kn\ Földtani intézet Évkönyve, VII. köt. 232—241. old.). Az ott 
előadottakat azzal akarom itt kiegészíteni, hogy a tisztelt szakülésnek bemutassam 
ama példányokat, melyeket a m. kir. Földtani intézet phytopalaeontologiai gyűj
teménye részére sikerült megszereznem és melyek e nevezetes növény virág- és 
gyümölcsrészeit tüntetik fel. E példányokat Selioenegg mellett Stmában gyűj
tötték (V. ö. Staub M., a m. kir. Földtani-Intézet 1886. évi jelentése, 210. old.) 
és a leletek nyomán Glyptostrobus Europaeus azon ritka fosszil növények egyike, 
melyeknek most már minden egyes részét ismerjük.

A mi most e növénynek hazánkban való előfordulását illeti, innét az iroda
lomban eddig 19 lelethelye van már följegyezve ; a mint ezt a következő össze
állítás m utatja:

Aquitániai emelet: Straczena Dobsina mellett, Zsilvölgy,2 Vrdnik a Frusca. 
Gorában.3

1 Előadatott a Földtani-Társulat 1888. április hó 11-én tartott szakülésén.
- 1). S t u r , Verhdlgu. d. k. k. geol. R, A. Jhrg. 1S72. pag. 149. — K. H o f m a n n , 

Jalirb. d. k. k. geol. R. A. Bd. XX. pag. 527. — O. H e e r , a m. kir. Földtani int. évk. 
vol. II. p. 13. (Jahrb. d. kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. ü .  pag. 11.) — M. S t a u b , a m. kir. 
Földtani intézet évkönyve vol. VII. pag, 232. (Mittheilungen a. d. Jahrb. d. kgl. ung. 
geol. Anstalt, vol. VII. pag. 241.)

3 D. S t u r , Verhdlgn. d. k. k. geol. R. A. Jhrg. 1S72. pag. 340. — O. L e n z , Jahrb. 
d. k. k. geol. R. A. vol. XXIII. p. 308. — A. K och , Földtani Közlöny, vol. III. pag. 145. 
et Jahrb. d. k. k. geol. R. A. vol. XXVI. pag. 35. —  M. S t a u b , Értek, aterm ttud. köréből, 

vol. XI. pag. 14.
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