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Az országos földtani felvételeknél gyűjtött kőzet- és őslénytani anyag, tudo
mányosan feldolgozva, okmány gyanánt az intézeti múzeumban őriztetik. Az 
intézet kiadványai ú. m. «Évi jelentés», «A térképekhez való magyarázó szö
veg» és «Évkönyv stb.» tekintettel arra, hogy kulturális törekvéseinket s az elért 
sikereket csakis az által ismertethetjük meg az összes müveit világgal, ha 
kiadványainkat a magyar szövegen kívül egyéb elterjedt nyelven, s így 
viszonyaink közt német fordításban is közöljük : ez utóbbi a külföld tudomá
nyos intézeteivel szükséges csereviszony fentartására is fölhasználtatik. 1883- 
ban egy bánya-főgeologusi állás szerveztetek és megtétetett az első lépés az 
intézet saját vegytani laboratoriumának felállítására., mely 1 <S84-ben működé
sét tényleg megkezdette. Az intézet ügykörének fokozatos bővítése folytán 
1889-ben egy a vízügyekkel és vasútépítkezés körüli teendőkkel foglalkozó 
osztály-geologusi, 1891-ben pedig az agronom-geologiai felvételek meg
indítása folytán egy agronom főgeologusi állomással bővíttetett az intézet 
kerete. 1868— 1870-ig 26.800 frt, 1872— 1874. években 28.300 frt volt az 
az intézet évi dotatiója; mely összeg mai napig fokozatosan emelkedve, 
ma már 56.339 frtra rúg évente.
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A BÁNYÁSZAT AZ 1896-IK ÉVI EZREDÉVES ORSZÁGOS 

KIÁLLÍTÁSON BUDAPESTEN.

Dr. S c h m id t  S á n d o r -íó I .

I. B evezető, általános és geologia.

Mint egy tündérálom, eltűnt az a csodás szépségű kép, melynek kere
tébe foglalva mutatta be nemzetünk mindazt, a mit csak a magyar értelem 
es kéz munkája az ezredéves fönnállás emlékére rendezett országos kiállí
táson a világ itélőszéke elé bocsátani kívánt, hogy a múltat, de még jobban 
a jelent megismertesse. A tágas csarnokokban már a rombolás munkája 
lefolyt, az egybehordott kincsek szerteszét utaztak vissza a múzeumok, 
gyűjtemények, ipartelepek, magánosok őrizete alá és velők röppent szét az 
a sok, az a nagy tanulság is, melyet éppen ez az ezredéves országos kiállítás 
minden egyes látogatójának úgyszólván kínálva kínált. A kiállítás már a 
múlté teljesen, de sikertelennek kellene mondanunk akkor, ha kedvező 
anyagi eredmény daczára sem maradna meg egy vagy más, inkább mara
dandóbb formában az ott bemutatott tudnivalóknak legalább fővonásaiból.
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E sorok czélja tehát az, hogy az 1896-ik évi ezredéves országos kiállításon 
bemutatott bányászatnak legalább általános képét följegyezzük.

A bányászat körébe tartoznak ismeretesen az érez-, só- és szénbánya
művek, melyekhez még tágabb értelemben a kőfejtéseket, a drágakő- és ás
ványbányákat is (gyémánt-, nemes-opálbányák stb.) sorolhatni. Mindezek 
rendkívül fontos színterei az ipari tevékenységnek, mert a nyers anyagok 
termelését czélozzák, a mely utóbbiak nélkül kultúránk nemcsak hogy vesz
tegelni volna kénytelen, hanem egyúttal általában kultúránk létele ezen 
nyers anyagokkal egybe is forrván, nélkülök a kultúra maga alig gon
dolható.

Magyarhon a mélység mindennemű kincseiben gazdag és a mi ásvá
nyos termékeinek változatosságát és kiválóságát illeti, alig van egy ország is 
a föld kerekén, mely mellett ez utóbbi tekintetekben háttérbe szorulna. 
Magyarhon bányászata tényleg fényes múltra  tekinthet vissza, és hogy a 
jelen az elmúlthoz képest éppen nem megfelelő, e részben is úgy mint 
másokban, sajnos, hogy különböző természetű kedvezőtlen viszonyok nyo
mását érezzük.

A bányászat eredete, csakúgy a mint majdnem minden más emberi 
tevékenységé, a homályos őskorba nyúlik vissza. B erthelot  legújabb közlései 
nyomán a suezi öböl közelében a Sinai bányáit kell a történelem előtti 
időkből ismeretessé vált bányák legidősebbikének tekintenünk, hol a keresz
tény sera előtt már legalább 5000 évvel bányászták a rezet. Tulajdonképen 
való eredetét tekintve azonban német tudomány ez, melynek igazi tűzhelye 
a népvándorlások pusztító forrongásai után főleg a Rajna és a felső Maina 
völgyeiben volt s e tájakról világszerte szétáradott ugyan, de még ma is 
déli Afrikában úgy mint a távol nyugaton és keleten a bányákban egyaránt 
a jól ismert «Glück auf» hangzik elibénk.

Magyarhon a bányászat tudományos fejlesztésében kivette a maga 
fontos részét. A modern repesztő munkát, névszerint a puskapornak  re- 
pesztő munkákra való használását legelőször Selmeczbánya  híres bányáiban, 
1627 február 8-án kezdették meg. A bányaművelési technika ezen új neme 
innét áradt szét meglehetős gyorsan, minek következtében a bányák terme
lése egy új, eredményekben gazdag korszakba lépett. Az úgynevezett 
keresztfejtést Z ip se r  1749-ben ugyancsak Selmeczbányán eszelte ki és innét 
terjedt az el a távolba is.

De hazánk bányamüveiben az elmúlt időkben nemcsak a genialis 
gondolkozásnak tanujeleit találjuk, hanem bányászaink őrködő szeme sem 
lankadt soha, ha arról volt szó, hogy egy igazi előhaladást, történt légyen 
az bárhol, észrevenni és alkalmazni kellett. Ismeretes dolog, hogy a gőz
gépek feltalálásának indító okául lényegileg a cornwalli bányákban a víz
kiemelés nehézségei tekinthetők. Az első efajta gépet, N ewcomen úgyneve
zett tüzes gépjét Angliában 1712-ben állították fel és ime 1722-ben Selmecz-
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bánján is volt már egy ilyen gép, sőt 1773-ban már három is, holott 
Németországban az első enemű gőzgépekre csak 1778-ban akadunk.

A bányamüvek czéljaira olyannyira megfelelő szívógepet, az úgyne
vezett vizoszlopos gépet is Selmeczbánya szolgáltatta, hol a legelsőt 1749-ben 
H ö l l  J ó z s e f  gépfelügyelő epitette. Innét terjedtek el ők is mindenfelé.

A mint meg másrészt Magyarhon hegyei már a római idők előtt is 
ontották a kincseket, ép úgy a tiszta észnek, az igazi tudománynak nem egy 
kincse fakadt hazánk bányahelyein is. Elég ha c?ak S c o p o l i , D e l i u s ,

A bányászat és kohászat csarnoka.

W e h r l e  stb. neveire hivatkozom. Az 1770-ben Mária Terézia alapította 
selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti Akadémia könyves szekré
nyében lehetett az ő munkáikat a kiállításon látni.

Nézzük most, mit tárt bányászatunkból a jelen az 1896-ik évi ezred
éves országos kiállításon elibénk. Meg kell vallanom, hogy e kiállításon 
Magyarhon bányászatáról egybefüggő képet kapni alig lehetett, mert bá
nyászatunk több egyes részre, egyes pavillonba volt osztva, mely utób
biak java része ugyan térbelileg egymáshoz közel, a kiállítási terület dél
keleti sarkában feküdt, de voltak egyes fontosabb bányamüvek e csoport
tól isolálva nagyobb távolságokban is.

A bányászat és kohászat csarnoka volt az az épület, hol legalább egy

Földtani Közlöny, X XV II. köt. 1897. ~
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általános képet szerezhettünk Magyarhon bányászatáról. Egy szervezett egész 
helyet azonban itt is, egyes többé-kevésbbé administrativ csoportosítá
soktól eltekintve, tarka sorozatban inkább csak egyes episódokkal találkoz
tunk. Az ötletszerűséget találtuk az igazi szervezet helyett. Mindezek 
daczára midőn e csarnokba lépett az ember, az első benyomás mégis igen 
kedvező volt, minek oka nemcsak az egybehalmozott kincsekben, hanem 
egyúttal a tárgyak Ízléses kiállításában és csoportosításában rejlett. Hanem 
ha például valaki különösen a szénbányászatot vagy az érczbányákat kí
vánta inkább áttekinteni, alig volt vezető fonala a le-föl, jobbra-balra, 
bennt és kint vezető irányokban. Csakis a sóbányászat volt együvé állítva, 
a mi könnyen érthető, ha tudjuk, hogy itt a gazda csak egy volt, az állam 
tudniillik.

A monda szerint Selmeczbánya  ásvány-gazdagságának fölfedezését* r
véletlenül két gyíkocskának tulajdoníthatni. Urvölgyön egy medvének 
nyoma, Körmöczbányán  pedig egy császármadár begyében talált arany
szemek szolgáltak az érczek fölfödözésének kiindulásul. De nem is szük
séges, hogy a regék világába visszatérjünk, tudjuk jól, hogy 1867-ben 
D él-A frika  gazdag gyémánt-termőit kavicsokkal játszó gyermekek útján 
nyomozták ki.

Nyugodt lélekkel elmondhatni, hogy a világ legtöbb bányáit egyene
sen véletlen körülmények egybejátszása folytán fedezték fel. De a varázsló 
vesszők régi jó ideje mégis már teljesen eltűnt, a mai bányászat már ha a 
munkálatok műszaki végrehajtásától eltekintünk, mint azt már gyakran 
helyesen hangsúlyozták,tulajdonképen nem egyéb, m inta geológiának, eme 
alig 100 éves természettudományi disciplinának az alkalmazása. Sok helyen 
súlyos anyagi veszteségek mutatták már meg, hogy geologiai ismeretek 
nélkül okszerű bányaművelés alig gondolható. A geologia természeténél 
fogva hűséges tanácsadója a bányásznak, ez a helyes alap, melyre biza
lommal építhetni.

A bányászati és kohászati csarnok főkapuján belépve, a körmöczbá- 
nyai m. kir. hírneves pénzverő  hivatal kiállításával állottunk szemben, vagyis 
az összes bányászati-kohászati munkák zárókövéhez értünk, hol a pénzt 
tényleg «csinálják». Ha pedig az összes bányászati munkák alapját, az 
1869-ik évi junius hó 18-án életbe léptetett m. kir. Földtani Intézet kiállí
tását akartuk látni, akkor a szellős magas emeletre kellett mennünk, hol a 
nevezett intézet meglehetősen nagy területet foglalt el. Nekem úgy látszik a 
dolog, hogy magasabb körökben némi bizonytalanságban vannak az iránt, 
a mi ezen annyira fontos intézet tulajdonképen való hivatását illeti. Erre 
utal már az is, hogy a m. kir. földtani intézet kiállítását ketté osztották, 
mert a bányászat-kohászati csarnokon kívül még a mezőgazdaság óriási 
épületében is megtaláltuk a nevezett intézetnek egy gazdag kiállítását. Ez 
a kettéválasztás kedvezőnek épen nem mondható, mert mind a két helyen
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mégis csak egy és ugyanazon dologról, a földkéreg természetének, történe
tének kinyomozásáról van szó. Belőlük ismerjük meg a jelen állapotot, a 
mely ismeretre a bányásznak úgy, mint a mezőgazdának, de sőt mindenki
nek egyaránt okvetlen szüksége van, a kinek csak munkájában a föld kér
gével van dolga.

A m. kir. földtani intézetnek a bányászati-kohászati csarnokban volt 
kiállításából általában bepillanthattunk ezen intézet fontos, tudományos 
szolgálataiba. Az intézetnek a legjobb erőkből álló tisztikara a tudomány 
magas színvonalán áll, a mint ezt az ő kiállításuknak fénypontját képező 
részletes geologiai térképen (1: 75.000) láthatni, mely a krassó-szörény- 
megyei Középhegység és szomszédos területének geologiai fölvételét mu
tatja be, B öckh J ános, H alaváts G yula , telegdi R oth L ajos és dr. S chafabzik 

F erencz uraknak az 1877— 1895 időközre eső munkálataival. E nagy tér
kép 14 lapból van összeállítva és rajta 60 geologiai elkülönítés látható. Egy 

igen becses stratigraphiai- palaeontologiai, valamint gazdag kőzettani gyűj
temény járulékai egyúttal bizonyítékai is ez elsőrangú munkálatnak, 
melyet kétségtelenül a legmagasabb fokú elismerés illet meg. A krassó- 
szörénymegyei Középhegység érczes vidékének ásványait is, névszerint 
Vaskő, Dognácska, Oravicza, Csiklova, Szászkabánya  és Uj-Moldova 
termőhelyekről ugyanitt láttuk kiállítva, mely utóbbi gyűjtemény az előb
bieket nemcsak hogy kívánatos módon kiegészíti, hanem egyúttal legalább 
hazánk ezen részét az ásványok szempontjából is méltóan bemutatta.

A m. kir. földtani intézetnek egyéb itt kiállított és számos eredeti 
példányi; is tartalmazó becses gyűjteményeitől eltekintve, már csak a ki
állított példányok nagy számát is véve, két imposans gyűjtemény vonta 
magára a figyelmet, névszerint a magyar korona országainak iparilag érté- 
.kesíthető kőzetei (összesen 896 darab) és az építőipari szempontból neveze
tesebb külföldi kőzetek sorozata (642 darab).

E két nagy gyűjtemény a legékesebben szóló bizonyíték a m. kir. föld
tani intézet tisztviselőinek folytonos tevékenységéről úgy mint szívós kitar
tásáról egyaránt, mert csakis ily módon lehetett egyrészt S emsey A ndor  úr 

folytonos bőkezűségével, másrészt meg másoknak támogatásával két ily 
nagyszabású kőzet sorozatot aránylag rövid idő alatt megteremteni. Meg 
kell azonban jegyeznem, hogy egyelőre e két gyűjtemény nekem inkább 
csak tisztán múzeális, mintsem gyakorlati természetűnek tűnt fel, mert 
a jelző czédulákon semmi adatot sem láttam, melyek legalább az egyes elő
fordulásoknak módjáról és mennyiségéről felvilágosítottak volna. Minden 
kezdet nehéz, de tudom jól, hogy földtani intézetünk gyűjteményeit minden 
tekintetben ki fogja egészíteni, mihelyest a megkivántató móddal is ren
delkezik.

Egy-egy külön gyűjtemény volt a magyar korona országainak ás-
4'ányszén, asphalt, bitumenes-márga, földviasz és petróleum  mintái egy-

2*
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részt (96 példány), másrészt a magyar korona országainak agyagjai, m árgái 
és festékföldjei (446 darab). A földtani intézet kiállításának már említett 
különös ketté osztása hozta azután magával, hogy Magyarország turfái, 
valamint a «gazdasági iparban fölhasználható közönséges agyagok és a 
gyakrabban előforduló talajjavító kőzetek» gyűjteménye már a mezőgaz
dasági csarnokba került.

Mindennémű kiállításnak igen hasznos, mert áttekinthető kiegészítői 
a diagrammok vagy a hasonló czélokra szolgáló térképek, grapliicumok 
egyáltalán. A földtani intézet tisztviselőinek és munkatársainak gondos 
geologiai térképeitől eltekintve, az említett ábrázolásoknak gazdag választé
kában gyönyörködhettünk. Itt volt egy az 1:900.000 méretű térképen B öckh 

J ános és G esell  S ándor összeállításában «A m agyar korona országai terü
letén mivelésben és feltái'ó félben levő nemesfém, érez, vaskő, kősó és 
egyéb értékesíthető ásványok előfordulási helyei» czímű hasznos és érdekes 
munka látható, mely a következő bányakijelöléseket tartalmazta, u. m. 
arany, ezüst, aranyezüst, arany ezüstólom, réz, réz és ólom, vaskő, mangan, 
chromvaskő, vassulfid, kobalt, ólom, ólomréz és vasércz, antimon, gálma, 
kén, higany, nemes opál, kősó, timsó, petróleum, földgyanta, és lignit, 
kőszén, barnaszén, lignit bányászata rendes mivelésben es feltáró félben, 
mintegy tartalomjegyzéke hazánk nyersanyag gazdagságának, változatossá
gának. E térkép igazi helyén földszint, a főbejárattal szemben a bányászati
kohászati csarnok összes kiállításainak mintegy bevezetője gyanánt lett 
volna, csak úgy mint a hogy egyáltalán a m. kir. földtani intézet egységes 
kiállítása kellett volna, hogy ezen csarnokban a természetes kezdetet 
alkossa.

K alecsinszky S ándor egy térképen (1: 900.000) a magyar korona or
szágai megvizsgált agyagjainak  termőhelyeit egyúttal a tűzállósági fokoza
tok kitüntetésével mutatta be, dr. P osewitz Tivadar Magyarország tőzeg
telepeit (a mezőgazdasági csarnokban), dr. S taub M óricz pedig az ősvilági nö
vények magyarországi lelethelyeit ábrázolták gondosan kiállított térképeken.

A m ező g a zd a sá g i csarn ok b an  lé n y e g ile g  az agronomus geologiai m u n 

k á la tok  k iá llítá sá t v a la m in t  az in té z e tn e k  a  vízügyekre v o n a tk o z ó  k ü lö n fé le  

tev é k e n y sé g é t  le h e te t t  lá tn i. Itt v o lt  egy  g y ű jte m é n y  a k özön séges  talajja
vitó kőzetekből, lá th a ttu n k  eg y  ta n u lsá g o s  so ro za to t, m e ly  k ő zetek et és  

mállást te r m é n y e ik e t  tarta lm azta , s z á m o s  talajmintát és  mechanikai talaj
elemzési e re d m é n y e k e t, v a la m in t  a  hazánk  székes talajait je llem ző  m in tá k 

b ó l is eg y  ga zd a g  sorozato t. A térk ép ek  sok aságáb an  v o lta k  «A m agyar  
korona országainak rendes vizvezetéssel ellátott városai», «A Tisza folyó 
folyamterületének vízeresztő és vízrekesztő kőzeten, «A m agyar korona 
országainak ásványos vizű forrásai», (a v éd ő terü le tek k e l biró források  

k ü lö n  k itü n te té sév e l) , «A m agyar korona országainak artézi és fúrt 
kútjai», m in d eze k  dr. S zontagh TAMÁs-nak m in ta szerű en  g o n d o s  szer 
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kesztésében, összeállításában. Inkább a részletekbe hatoló térképek vol
tak azok, melyek Pécs sz. kir. városnak geologiai és vízügyi viszonyaira, 
a Herkules fürdő  forrásvédő területére vonatkoztak. Az említett térképen 
kívül hazánk artézi kútjait, ezen kivált a magyar alföldre nézve első rangú 
fontosságú műveket még H alaváts G yula igen gondos munkái is teljes el
ismerésre méltóan képviselték, melyeknek sorából az artézi kútaknak az 
eredeti fúrópróbákból egybeállított szelvényei és legkivált az «Alföld déli 
részének földtani szelvénye, fektetve a zombori, szabadkai, szegedi, hód
mezővásárhelyi és szentesi artézi kutakon át» (1 :500) kiválóan figyelemre 
méltók voltak. A Tisza folyó völgyének hydrophysilcai viszonyait geologiai 
alapon bemutató térkép azon benső kapcsolatra utalt, mely a geologia és a 
vízépítészet minden rendű munkálatai között fennáll, röviden geológusaink
nak sokoldalú fontos tevékenysége itt is igen előtérbe lépett.

I nk ey  B éla és T reitz  P éter  agronom-geologiai térképei méltó helyet 
foglaltak el a földtani intézet munkálatainak sorában és egyúttal az e nemű 
vizsgálati módokat kiállított készülékekkel és kellékekkel is demonstrálva 

láttuk.
A m. kir. földtani intézet tevékenységét még a többi tudományos 

munkálatok, az Évkönyvek, Térképek stb. mutatták be és egy vázlat a 
m. kir. földtani intézet földtani felvételeinek állásáról 1896 május 1-én 
számolt be. Ez utóbbin látni lehetett, hogy az «országos részletes földtani 
fölvételek (1868— 1896)», «átnézetes földtani fölvételek (1870— 1875»,
«bányageologiai fölvételek (1883— 1896)», «agronom-geologiai fölvételek 
(1891— 1896)» sorozatában a nevezett intézet hazánknak mily nagy terje
delmű térségeit kutatta már át.

Az elmondottakból tiszta világos, hogy mint lehet a geologiát haszon
nal érvényesíteni az emberi tevékenységnek mindazon területein, melyek a 
fold szilárd kérgére vannak utalva. Innét származik nagy jelentősége 
még akkor is, ha a bányászattól teljesen eltekintünk. Az e nemű kutatások 

fontosságát hazánkban a kiegyezés után meglehetősen hamar belátták, mint 
ezt a m. kir. földtani intézet alapítása is 1869-ben bizonyítja. Azóta teljes 
Ti esztendő múlt el, és az alapvető tudományos munkálatokhoz immár a 
gyakorlati élet kívánalmainak egész tömege is járult, melyekkel szemben a 
földtani intézetnek ugyancsak meg kell állani a helyét. Úgy látom, hogy itt 
van már a legfőbb ideje annak is, hogy ezen annyira érdemes mint méltó 
intézmény további megfelelő fejlődéshez jusson, melynek értelmében geoló
gusaink tevékenysége ne darabolódnék szét, hanem hogy az akadály nélkül 
simulhasson az alapvető tudományos munkálatokhoz egyrészt, másrészt 
pedig a mindennapos életnek fölmerülő geologiai kérdéseihez is.

Örvendetes dolog azt látni, hogy a geologiai ismeretek nálunk általá
ban már meglehetősen el vannak terjedve. így a mezőgazdasági csarnok
ban, a szőlőszet külön pavillonjában stb. talajmintákkal, talajelemzésekkel
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bőven találkoztunk és hogy az egyes bányaművek kiállításaiban is a geolo
giai viszonyokra tekintettel voltak, az önként következik. Ez utóbbi szem
pontból első sorban a selmeczbányai m. kir. bányaigazgatóság bánya-geo- 
logiai osztályát kell említenem. Cseh  L ajos bányatanácsos munkálatai itt 
különösen figyelemre méltók, de ez osztálylyal a m. kir. bányászat ál
talában a külföldnek is mintául szolgálhat. A nevezett bányatanácsosnak 
gondos geologiai térképein kívül csak a selmeczi bányaterületre vonatkozó 
kitűnő vájóvég-képeket kívánom még megemlíteni, mint a mely utóbbiak 
a technikai kiállítás szempontjából is pompásaknak voltak mondhatók.

II. Szénbányák.

A világ összes széntermelése 1895 végén 578.209.000 tonna volt. 
Nagy-Britannia, Egyesült-Államok és Németország ezen sorrendben a világ 
legtöbb szenet termelő államai, e három együtt az összes széntermelésnek 
mintegy 82 százalékját szolgáltatja. Magyarhon összes széntermelése 1895-ben
4.543.000 tonnára rúgott, 16.859.000 forint értékben, mennyiség szerint 
tehát ez a világ termelésének mintegy 0,8% -ja.

Magyarhon meglehetős nagyszámú széntelepei ifjabb geologiai eredé- 
süek ugyan, mert a caröou-periodus igazi kőszeneit csak Krassó-Szörény  
megyében találjuk, és ugyanott még valamint Pécs és Törcsvár vidékén a 
/ias-epochába tartozó, az úgynevezett Bakony  éjszaknyugati részén vala
mint Bihar  megyében pedig frreía-periodusbeli szeneink vannak ugyan, de 
hazánk többi figyelemre méltó eddig ismert széntelepe már a kenozoi Eera 

(az ú. n. harmadkor) terméke. De a mi hazánknak ezen utóbb említett 
szeneit, az úgynevezett barnaszeneket illeti, az ő értékük nemcsak elterjedett- 
ségükben és a telepek tetemes vastagságában áll, hanem egyúttal viszonylag 
kitűnő minőségükben is.

Magyarhon szénbányászata nem régi keletű. Mindössze a 18-ik század 
második feléhez követhető visszafelé. Hazánkban a legelső' szénbányát Sopron 
környékén nyitották meg, hol az 1750-es évek elején állítólag egy pásztor tüzet 
rakott a hegyen és másnap álmélkodva látta, hogy ég a hegy. A Brennberg 
névnek ez volna az eredete, mely hegyen a szénbánya 1753-ban nyilt meg. 
Egy másik híradás nyomán az ottani széntelepekre egy németországi eredésű 
kovács bukkant, a ki már hazulról tudta, hogy az ásvány szén milyen jól 
használható.

De legyen bármiképpen is a dolog, Magyarhon legrégibb szénbányája 
a brennbergi Sopron megyében, mely a bányászat-kohászati csarnokban a 
«Brennbergi kőszénbánya részvény-társaság» kiállításában igen sikerültén 
volt képviselve. E bányamű eddigi összes termelése 2.808.000, az 1895-ik 
évi pedig 73.000 tonnát tett ki. A bánya modern kezeléséről sikerült 
graphikai ábrázolatok, átnézeti térképek, szelvények, rendelkezési tervek,
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valamint a vidéknek egy domborművű térképe is tanúskodtak. A bánya
műnek még 1825-ből származó emlékkönyve érdekes maradványa az elmúlt 
időknek.

Komárom  és Krassó-Szörény  megyékben is ugyancsak még a múlt 
században födöztek fel néhány széntelepet, de a többit mind már a folyó 
században ismerték meg, így az első évtizedben a pécsieket, azután az 
anuavölgyieket Esztergom megyében stb. Salgó-Tarján  népszerű szén
bányáit Nógrád megyében csak 1840-ben nyitották meg, és a mint az újabb 
időkben az átalános siker három főrugója: a vasútépítés, a gőzhajózás és a 
gyáripar nálunk is lendülni kezdett, a többi szénbánya föltárása sem váratott 
sokáig magára.

Ott hol a szabadalmazott osztrák-magyar Allamvasút-társaság  magyar 
bányáinak, hutáinak és uradalmainak külön épületében a Magyarhonban 
Resiczán 1873-ban épült legelső gőzmozdony, a «Hungária», látható volt, 
láttuk egyúttal a társaságnak bányászati-geologiai kiállítását is. A terület 
ásványait, kőzeteit és kövületeit mutatták itt be, kivülök egy szép fejtési 
mintát (1: 20) valamint geologiai térképeket is lehetett találni. A Szekultól 
származó hazai legkitűnőbb szén valamint az ugyancsak kitűnő lias-szenek 
Domán-Resicza  és Steierdorf-Anina  bányáiból a figyelmet ép úgy magukra 
vonták, mint a szénből esztergált dísztárgyak (gyertyatartók, pezsgős palacz- 
kok, obeliszkek stb.) kiállítása is.

Á bányászat-kohászati csarnokban külön fülkét foglalt el az Első csász. 
kir. szabadalm azott D una- Gőzhajózási Társaság szénbányászatának ki
állítása, a mely bányák Pécs szab. kir. város területén, továbbá Szabolcs, 
Somogy, Vasas, Hosszúhetény, Váralja, Máza és Kárász községekben össze
sen 24,5 km2 területet foglalnak el. Ezen annyira fontos szénbányamű rend
kívül ízléses kiállítása megfelelő arányban állott azon fokhoz, a melyet a 
hazai szénbányák sorában elfoglal. Pécs környékének geologiai viszonyait 
tudvalevőleg B öckh J ános ismertette meg egy valóban mesterkézre valló terje
delmes tanulmányban. E terület lias-epochabeli kőszeneinek kitűnősége, 
a nagymérvű termelés, a minden tekintetben modern berendezések vala
mennyien e bányaművet hazai szénbányáink sorában az elsők közé emelik. 
Elég, ha csak arra gondolunk, hogy e szóbanforgó szénbányákban 1895-ben
584.000 t kőszenet, 12.3001 coke-ot, 29.400 t briquette-et termeltek, össze
sen pedig ott 3441 munkás dolgozott, és e bányaművek jelentőségét azonnal 
be fogjuk látni.

Pécs városának környékén már régóta ismerték ugyan a széntelepeket, 
de semmi jelentőségük sem volt, sőt inkább a szénkibuvások csak csökkentették 
a 8zőllők értékét, mert a mint ezt az 1893-ban elhunyt, a mily érdemes egy
úttal annyira kitűnő tudósunk H antken M iksa  egyetemi tanár a magyar 
korona országainak széntelepeit és szénbányászatát tárgyaló művében
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mondja, a kovácsok el-eljárogattak az ilyen helyekre szenet ásni és egy
úttal nagy károkat is okoztak.

Lassacskán fölszaporodott azonban a szénbányák száma, de a bányá
szat mindaddig igen tökéletlen volt, míg csak az 1830-ban alapított Duna- 
gőzhajózási társaság saját szénfogyasztását kielégítendő, az ottani szénbányá
kat megvásárolván, 1853-ban ő maga is bányászni nem kezdett. E vidéken 
ezután 1853-tól 1895-ig összesen 12.385.4001 kőszenet termeltek és ma 
már az évi széntermelés a saját fogyasztás mértékét régen meghaladva, a 
pécsi kőszén egy igen elterjedett, becses fűtőanyagot szolgáltat.

Ezen szénbányák kiállítása, mint már jeleztem is, méltán utal ezen 
ipartelep kiváló magasfokú fejlettségére, mely szempontból nemcsak a hazai 
szénbányák között, hanem egyúttal a kontinens hasonló bányaműveinek 
sorában is a legelsők mellé sorolható.

A kiállításon mindenekelőtt egy gazdag geologiai gyűjtemény illusztrálta 
a geologiai viszonyokat, melyben egy, nemrégiben a 255 m mély András- 
akna 11-ik fekvésében talált saurius-csigolya, valamint több óriási calamites 
maradványok is magokra vonták a figyelmet. A telepedési viszonyokat 
1 :100 méretarányú szelvények ábrázolták, graphikai rajzok és photo- 
graphiák voltak a további tanulságos kiegészítések. A bányászszerszámok 
gazdag választéka, valamint változatos minták tanúbizonyságot szolgáltattak 
a bányaművek korszerű technikai berendezéséről. Középen állott egy teljesen 
fölszerelt aknaszáj a szállítócsészékkel és ha még a gazdagon képviselve volt 
kőszénmintákat, közöttük az ezen bányákból ösmeretes sajátságos gömb- 
alakú szeneket, valamint a többi, részben albumokba foglalt tárgyakat is 
tekintetbe veszszük, csak halovány képét adhatjuk vissza a kiállított tanul
ságos látnivalóknak. Ez a pompás kiállítás okvetlenül egy jobb fekvésű 
helyet érdemelt volna annál, a hol tényleg félig eldugva, kedvezőtlen világí
tásban látható volt.

Az ugyancsak kitűnő és coke termelésre igen alkalmas berzászkai lias 
kőszénterületet a G uttmann Testvérek  csak igen gyarlón képviselték. Photo- 
graphiák, kőszénminták, egy látszólag geologiailag színezett, minden felírás 
nélkül kiállított relief-térkép semmi arányban sem állottak azon érdemmel, 
melyet a nevezett tulajdonosok a berzászkai kőszénbányászat fejlesztésében 
oly annyira méltán megszereztek.

A kiállítás területén hiába kerestem a Kőszéniparegylet (Bécsben) tu
lajdonát képező ajkai (Csinger-völgy) veszprémmegyei kőszénbányák kiállí
tását, pedig e kréta-korbeli szenet termelő bányák hazánk jelentékenyebb 
bányaműveihez tartoznak! A VIII. csoport katalógusában ugyan fel volt 
sorolva egy bányatérkép innét, de bizony én legalább sehol sem tudtam reá 
akadni. Hanem annál bővebben voltak képviselve a reánk nézve annyira 
fontos, mert igen elterjedett harmadkorbeli szenek.

Az úgynevezett esztergomi szénterület, a melynek pontos geologiai
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ismeretét főleg a boldogult H antken M iksa egyetemi tanár fáradhatlan és 
éléslátású kutatásainak köszönhetjük, az úgynevezett ó-harmadkori szén- 
képződmények sorába tartozik. E szenek minősége kitűnő, már külsejük
ben is az igazi feketeszénhez hasonlítanak, mert a szóban forgó szenek 
rendesen fekete színűek, szurokfényűek és kagylósan is törnek.

Az esztergomi szénterületen, a nevezett búvár szerint, az első bányát 
Sárisáp környékén körülbelől 1805-ben nyitották meg. A széntelepeket, a 
hagyomány nyomán, egy kanász födözte fel, illetve a disznók túrták fel a 
ezénkibuvást. Az esztergomi területen 1861-től 1876-ig összesen 1.307.8001 
szenet termeltek, de a kedvező fekvés daczára sem volt igazi föllendülés, 
hanem ellenkezőleg a termelés nagy mértékben hanyatlani kezdett. E hanyat
lás okát H antken  annak idején teljes joggal ama körülménynek tulaj
donította, hogy míg Magyarhon többi nevezetesebb szénterületeit vasútakkal 
egybekapcsolták a szénfogyasztó vidékekkel, addig az esztergomi szénterü
letnek vasútja nem volt, úgy hogy az ottani szénbányáknak majdnem a leg
újabb időkig folyton folyvást a szállítási költségek nyomasztó hatásával kellett 
küzdeniök. Valóban közszükség, átalános érdek volt már, hogy végtére ezen 
elannyira fontos szénterület is vasútat kapott, a mely utóbbi tekintetben a 
legújabb időkben kiépült Budapest— Esztergom vasútvonal lényeges szol
gálatot teljesíteni hívatott.

A bányászat-kohászati csarnok emeletén egy külön beépített helyiség
ben láthattuk a budapesti Kőszénbánya és téglagyár-társulat bányászatát, 
mely Dorogh, Annavölgy és Szászvár  bányáit igen megfelelően mutatta be. 
A szászvári szénbánya Baranya megyében van és 41 .3 3 0 1 évi termeléssel a 
pécsi kőszénterület lias-szenét szolgáltatja; Dorogh és Annavölgy bányái 
pedig az esztergomi ó-harmadkori szénterületen vannak. A nevezett társaság 
évi összes széntermelése 200.000 t szénre tehető. E bányák igen gondos 
kiállításban voltak képviselve, mert egy aránylag kicsiny helyen szép 
geologiai gyűjteményeket, térképeket (1 : 1000), szénmintákat, bányászszer
számokat stb. lehetett látni. Igen érdekesek voltak az üveglapokra  rajzolt és 
az egyes sz intájaknak sorrendjében egymásután sorakozott bányatérképek, 
melyeknek segítségével meglepő világos képet lehetett az egyes bányaművek 

viszonyairól szerezni.
A Trifaili kőszénbánya-társaság  Bécsben kiállítása is szintén az 

esztergomi szénterületre vonatkozott. Az ebszőnyi és doroghi mélyfúrások 
tanulságos szelvényei, a doroghi új akna profilja, bányatérképek, geologiai 
gyűjtemények és szép szénminták valamennyien ezen szénbányák megfelelő 
modern kezeléséről tanúskodtak. A bányák évi széntermelése 106.380 tonnát 
tett ki.

Szápár  környékéről, Veszprém megyében, K noblauch  R ikáed úr néhány 
szénmintát állított ki és ezek után a Zsily-völgy szénbányáihoz fordulhatunk. 
Ezen oligocsen-korbeli szenekben gazdag vidéknek geologiai viszonyait a
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fájdalom idő előtt elhunyt dr. H o f m a n n  K á r o ly  (f 18í> 1) m. kir. főgeologus 
beható tanulmányaival kitünően nyomozta ki, a mint ez ismeretes. AZsily- 
völgy szen tese it  már régóta ismerték ugyan, de a tájék hozzáférhetetlen- 
sege miatt széntermelésről ott mindaddig szó sem lehetett, míg csak a 
piski-petrozsényi vasútvonal kiépítése ezen szénterületet is a közhaszonnak 
meg nem nyitotta. Az 1895-ik évben a Zsily-völgyben összesen 559.200 t 
szenet termeltek, a mely szénnek kiváló jóságát az a körülmény is fokozza, 
hogy e szén, mint H o f m a n n  R a f a e l  bányatanácsosnak ide vonatkozó tanul-

Az Urikány-zsil völgyi kőszénbánya részvény-társaság pavillonja.

mányaiból már átalában ismeretes, a coke-termelésre is alkalmas, a mi egy 
viszonylag fiatalabb korú szón esetében mindenesetre igen nevezetes tulaj
donság.

A Zsily-völgy szénterületét az ezredéves országos kiállításon mindenek 
előtt az Urikány-Zsilvölgyi magyar kőszénbánya részvénytársaság saját 
külön pavillonjában mutatta be. Egy igazi táróba lépett itt be az ember, de 
néhány lépés út után egy díszes szobába jutottunk, hol a főhelyet egy 
Párisban (J. Digeon et fils ainé) készült pompás relief-térkép (1 :2500) fog
lalta el, mely aZsil-völgyet a Lupény-bánya környékén ábrázolta. E térkép 
fölött megfelelő helyen lebegett a geologiai keresztszelvény, a mi egy 
igen eredeti és tanulságos kiegészítője volt e remekműnek. Rendkívül
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szép photographiák, térképek, szén- és coke-minták, bányászszerszámok 
voltak a többi kiállítási tárgyak és csak azt lehetett sajnálni, hogy kivált 
az említett remek relief-térképhez úgyszólván semmi magyarázó szöveg sem 
volt mellékelve. Ezen társaság szénbányászata egyébként a bányászati és 
kohászati csarnokban Hunyad megye kiállításában is volt képviselve, hol 
a többek között egy remek photographiai tájkép a figyelmet különösen ma
gára vonta. A társaság széntermelése 1895-ben 213.000 tonnára rúgott.

A Salgó - Tarjáni kőszénbánya részvény - társulat hunyadmegyei 

■ ",J" -  _

A Salgó-Tarjáni kőszénbánya részvénv-társu'at pavillonja.

szénbányászatát a bányászat-kohászati csarnokban lehetett látni. A Zsil- 
völgy geologiai térképe (1:1440), photographiák, geologiai gyűjtemény ezen 
kiállítást is igen tanulságossá tették. Ezen bányák azelőtt a brassói bánya- 
és kohó részvény-egylet tulajdonában voltak s tőlük a Salgó-Tarjáni kőszén
bánya részvény-társulat 1895 januáriusában vásárolta meg. A széntermelés 
1895-ben e bányákban 346.200 tonnára emelkedett és az 1896-ban
400.000 tonnára tehető, a mi mindenesetre jelentékeny mennyiség, kivált 
ha számba veszszük, hogy a Zsil-völgy összes széntermelése 1868-ban csak 
2000 tonnát tett ki. A salgó-tarjáni társaság hunyadmegyei szénbányái 
Petrozsény, Petrilla és Livazény (Aninósza bányatelei)) községekben vannak.

A kiállításban láttam még e vidékről a Felső Zsilvölgyi kőszénbánya-



28 SCHMIDT SÁNDOR:

társulat, G erbert  G uido és R otter J ózsef ezégnek Vulkán-Zsilvajdej köz
ségben létező bányáit is képviselve. Bányatérkép (1: 28,800) a vulkáni bánya 
szelvénye (1:1000), helyzetrajz (1:2880), továbbá szénminták szolgáltak 
ezen 12.600 t szenet termelő bányaművek bemutatására.

Hazánk fiatalabb harmadkori széntelepeinek sorában Salgó-Tarján  
szénterülete igen kiváló helyet foglal el. Az itt termelt úgynevezett fénylő- 
szen külsejére nézve a barnaszénhez éppen nem hasonlít, és ismert jó m inő
ségű tüzelőanyagot szolgáltat. A Salgó-Tarján vidékén is már régóta ismer
ték a széntelepeket, de a bányászást csak 1848-ban kezdették meg. A ter
melt szenet 1859-ig a csász. kir. szab. Dunagőzhajózási társaság Tiszán járó 
gőzhajóinak fogyasztására tengelyen szállították Szolnokra és Poroszlóra, és 
hogy a közlekedésnek ez a módja semmiképpen sem volt kedvező a bányászat 
föllendülése szempontjából, az önként következik. Mégis a széntermelés 
ezen időszakban is évi átlagos 14.000 tonnára emelkedett.

Mikor azután az 1861-ben alakult «Szent-István koszénbánya-rész- 
vény társaság» meggyőződött, hogy Salgó-Tarján környékén egy nagyobb 
szabású szénbányaműnek természetes előföltételeire a viszonyok kedvezők 
és egyúttal a «Pest— Losoncz— Zólyom » vasút-társasággá is alakult, ez 
utóbbi vállalattól számíthatni Salgó-Tarján  szénbányái azon nagyszerű 
föllendülésének kezdetét, melynek eredményében a «Salgó- Tarjám kőszén
bánya részvény-társulat» manapság több mint egy millió tonna évi szénter
meléssel egyúttal hazánk legtöbb szenet termelő bánya-vállalata.

Az ezredéves országos kiállításon e nevezett társaság egy külön épü
letet emelt, melynek földszintjén a látogató egy kőszénbányabeli munka
helynek dolgozó bányászok mintáival is fölszerelt, meglepően természethű 
utánzatába lépett. Az emeleten azután mindennemű igen szép és tanulságos 
gyűjteményeket, mintákat, valamint képeket, geologiai és egyéb térké
peket stb. lehetett látni, úgy hogy e kiállítás átalában egyike volt a legjobban 
sikerűiteknek. Egyik legnevezetesebb hazai ipartelepünk volt itt képviselve, 
mely technikai berendezésével és 3216 főnyi munkásaival mintegy kis 
államot formál az államban.

s

Az «Eszakmagyarországi egyesitett kőszénbánya és iparvállalat rész
vény-társaság» szénbányái részint az esztergomi szénterületen Tokodon 
vannak, részint pedig Nógrád megye területére, Baglyasalja, Karancsalja, 
Mátraszele, Nemti stb. községek határaiba esnek. A társaság tokodi szén
bányáiban a termelés megkezdése rövid időn várható, hol a feltárásokból és 
berendezésekből mintegy 600.000 tonna évi széntermelést reménylenek. 
A nógrádmegyei bányák már régóta üzemben vannak, és évi termelésük 
mintegy 400.000 tonnára tehető. E társaság is kiállítását saját pavilonjá
ban mutatta be, hol szép képek, térképek, gondos geologiai gyűjtemények, 
szénminták stb. egy jól átgondolt és ízlésesen kiállított, gondosan szép és 
tanulságos látványossággal szolgáltak. Egy Baglyasaljáról eredő szép czápa-
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fog, valamint a baglyasaljai és karancsaljai széntelepek fedőjéből származó 
óriási homokkő konkretiók itt a ügyeimet még különösen is magukra 

vonták.
A m agyar királyi államvasutak gépgyárának  csarnokában egy oldali 

fülkében a magy. kir. vas- és aczélgyár diósgyőri szénbányászata  is kép
viselve volt. Ezen széntelepek a felső-mediterran képződményekhez tartoznak, 
melyek már többnyire lignit-telepeket tartalmaznak. A kincstári bányák 
Borsod megyében Parasznya  és Varbó községek határaiban vannak, ter
melésük a diósgyőri nagyszerű vas- és aczélgyár fogyasztása folytán
276.000 tonnára rúg évenkint. A nevezett csarnokban a széntelep fejtési 
mintáját, a pereczesi és egresvölgyi mélyfúrásoknak természetes szelvényeit 
(1 :200), ez utóbbiakat igen elegáns kiállításban lehetett látni.

A «Báró Radvánszky-féle kőszénbánya-vállalat, MandelJo és társa» 
ezég szénbányája Kaczola pusztán, S a jó -K aza  községben, Borsod megyében 
van, hol a bányát 1887. október 1-én nyitották meg. A kiállításban a bányá
szat-kohászati csarnok emeletén egy lignittel megrakott bányakocsi kép
viselte e bányaművet úgy, hogy a kocsinak négy oldalán a hirdetési táblák 
módjára festett szöveg nyújtott a termelésre és hasonlókra vonatkozó egy
némely adatokat. Eme legalább is sajátságos kiállítási mód mellett alig lehet 
e bányaműről egyebet följegyezni, mint hogy évi széntermelése a 81.600 tonna 
körül jár.

S árkány K ornél , a borsodmegyei Disznós-Horvát községbeli szén
bánya tulajdonosa, lignit darabokat és néhány csinos kövületet állított ki, 
de semmi egyéb bárminemű felvilágosító adatot sem ; e bányamű évi szén- 
termelése különben 16.800 tonna lignitre rúg.

A «Magyar általános kőszénbánya -  részvény társulat» barnaszén
bányái Borsod megyében K irá lyd  és Sajó-Szent-Péter  határában vannak, 
a mely bányaművel?ben 1895-ben 258.000 t szenet termeltek. Egy csinos 
pavillonban lehetett az ide vonatkozó csinos képeket, kőzet és kövület 
példányokat, szénmintákat stb., valamint egy szállító akna hasonmását is 
látni.

Az «Unió csász. kir. szabadalmazott vas- és lemezgyár-társaság»  
kiállítási épületében a társaságnak Zólyom megyében, Badin  és Kovácsfalva 
határában fekvő szénbányái is képviselve voltak. A Zólyom környéki barna- 
szén-medencze geologiai térképe valamint lignit darabok szolgáltak e szén
bányák bemutatására.

A «R im am urány-Salgó- Tarjám  vasmű-részvény társaság» külön 
csarnokában, hol ezen hazai 1881-ben alapított nagyszerű ipartelep válla
latainak igazán fényes kiállítását valódi örömmel lehetett élvezni, a tár
saság szénbányászata is megtalálta a maga helyét a többi sok, majdnem 
számlálhatlan, a legnagyobb gonddal és ízléssel kiállított tárgyak és művek 
között. A társaság szénbányái a Saigon a Medves plateaun Salgó-Tarján
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közelében és a Hangony völgyben (Bánszállás és Járdánháza) Borsod 
megyében vannak. Ezen szénbányák összes termelése 1895-ben már
275.000 tonnára emelkedett. A társaság kiállításában szép természetes 
profilokat (Medves plateau 1 :4 0  és Hangony 1 :50), térképeket, geologiai 
gyűjteményeket, szénmintákat stb. láttam, melyek a szénbányászatot igen 
sikerültén illusztrálták.

A Felső-Árva  vidékének lignitjeit R eis  V ilmos örökösei lignit és 
turfa mintákkal valamint térképekkel mutatták be a bányászat-kohászati 
csarnok emeletén; az ide tartozó szénbányák Alsó-Stepanó ésLavkó határá
ban vannak.

Az Erdővidéki bányaegylet részvény-társaság  Maros-Vásárhelyen a 
Köpecz éft Barát vidéki (Háromszék megye) lignit telepeket a Samu-tárna 
és a Samu-telep szelvényeivel (1 :50), helyzettérképpel (1: 28.800), a szén- 
bányászatot az 1876— 1895 időszakra illető diagrammokkal, lignit minták
kal stb. mutatta be.

Megemlíthetni még, hogy Körmöczbányán  a Nándor altárónak3070m  
távolságában szintén lignitre bukkantak, a mely leletből egy darabot a kör- 
naöczbányai magy. kir. bányahivatal ki is állított. A földművelési csarnokban 
pedig Temes megye kiállításában láttam egy Szinerszegről származó lignit 
mintát.

így azután kőszeneink sorozatában a legidősebbektől kezdve egészen a 
még csak keletkezőiéiben levő szenekig, hazánk tőzegjeihez érkeztünk el. 
Hogy az ezen természeti termékben lappangó őserő is a közjónak szolgála
tába állíttassék, mint tudjuk, 1892-ben a kir. magy. természettudományi 
■társulat egy külön bizottságot szervezett, mely tőzeg-kutató bizottság az akkori 
magy. kir. földmivelési miniszter B eth len  A ndrás gróf támogatásával 
nemcsak behatóan tanulmányozta hazánk tőzeg telepeit, hanem egyúttal 
figyelmét a tőzeg értékesítésére is több tekintetben irányozta. E bizottság jelen
tését dr. S taub M óricz írta meg, a mely dolgozat a hazánkbeli tőzeg
kérdést sok tekintetben meg is világította. A bányászatnak ugyan szorosan 
véve alig van a tőzeggel valami dolga, de mert a tőzeg maga mégis csak egy, 
még pedig növényi eredésü kőzet, azért e helyen is legalább némileg meg 
kell emlékeznem róla. A z én nézetem az, hogy nálunk a tőzegtalajnak a 
mezőgazdasági művelés czéljaira való átalakítása, illetve értékesítése még 
időelőttinek mondható, mert hiszen az ide vonatkozó viszonyok nálunk 
mégis csak más természetűek, mint azok, a melyekkel éjszaki és éjszak
nyugati Németországban találkozhatni. Ellenben a tőzegnek ipari értékesítése, 
nézetem szerint, nálunk is jelentős dolog, mert a tőzeget alomnak, trágyá
nak stb., tüzelőanyag mivoltától eltekintve, mint már átalában isme
retes, igen jól használhatni. Csakhogy itt meg az a bökkenő, hogy a nevezett 
bizottságnak saját jelentése szerint ez a tőzegipar magában Németországban 
sem tekinthető valami virágzónak.
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Az úgynevezett fellápok hazánkban a háttérbe szorulnak és az ország 
legnagyobb tőzegterülete a Duna jobb partján fekszik. A mezőgazdasági 
csarnokban, a magy. kir. földtani intézet tárgyai között volt H unyady 

I mre gróf tőzegkiállítása is látható. A héthelyi uradalomban, Somogy megye, 
a nemes gróf mindenféle tőzegtermékeket, mint tőzegalom, tőzegpelyva, 
préselt tüzelő tőzeg állíttat elő, még pedig 1892 óta gyárilag. A kéthelyi 
uradalom tőzegtermékeit még Somogy  megye kiállításában is megtaláltam, 
hol a hegyesrendi atyák Őszödről, J ankovics T ivadar gróf pedig Szöllős- 
Györöhről ugyancsak tőzeget állítottak ki.

Az ezredéves országos kiállításon egyébként kőszenet még imitt-amott 
is lehetett látni. így például Z selénsk i gróf salánki uradalmainak (Ugocsa 
megye) tárgyai között, valamint Élesdről, Bihar megye, a B atthyányi 

J ózsef gróf igen csinos saját pavillonjában is.
Hori'át-Szlavonországban  is több figyelemre méltó szénterület van, 

a melyeket azonban még kellőképen nem értékesítenek. A horvát-szlavon- 
országi csarnokban Vrdnih, Kalnih  és Krapina  szénbányáit térképekkel, geo
logiai gyűjteményekkel, természetes profilokkal, szénmintákkal stb. igen 
gondosan mutatták be. Horvát-Szlavonország összes széntermelése 1894-ben
99.000 tonna volt, a mi igen örvendetes gyarapodás 1885-höz képest, a 
mikor a széntermelés csak 12.600 tonnát tett ki.

Végre Bosznia-Herczegovina  csarnokában a Kreha (Doljna-Tuzla 
mellett) és Zenica harmadkori széntelepeit szintén térképekkel, szelvények
kel, képekkel és mintákkal igen elismerésre méltóan képviselték. E tarto
mányoknak összes széntermelése 1895-ben 200.000 tonnára emelkedett.

Ha most az ezredéves országos kiállításunkon bemutatott szénbányá
kat egybefoglalva, szénbányáinkról egy általános képet rajzolunk, akkor 
azonnal szembetűnik azon igen örvendetes tény, hogy hazánkban a szén- 
termelés a teljes föllendüléshez közel jutott. Ha még a szénbányászattal 
szorosan egybekapcsolt iparvállalatokat is figyelembe veszszük, akkor ez a 
föllendülés biztos jele a mi gyarapodásunknak is általában. De az egyes 
társulatok és bányatulajdonosok kiállításaiban általában tapasztalt megfon
tolás és gondosság még ezen bányaművek ohszeríí-tudományos vezetésének 
is kedvező fokára vallanak, mert lassan ugyan, de már mégis nálunk is 
mindinkább jobban tért foglal azon tapasztalati igazság, hogy sikeres bá
nyászatot az ide vonatkozó, legkivált természettudományi ismeretek nélkül 
gondolni sem lehet. A bányászok nyelvén mondott «Bergmann vom Leder» 
vagyis tapasztalati bányász nem nélkülözheti többé a kellően tanult bá
nyászt, az úgynevezett «Bergmann von der Feder»-t sem, mert csakis e 
kettő közremunkálkodása az, mi a sikert legvalószínűbbé teszi.
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III . Fémbányászat. 

a) Arany.

Az a benyomás, melyet a hazánkbeli szénbányászatnak buzdító sikere 
keltett bennünk, éppen nem marad változatlanul, ba a bányászati tevékeny
ségnek egyéb területeit, különösen pedig az érczbányászatot veszszük 
szemügyre.

Nézzük mindenekelőtt Magyarbon nemes-fémbányászatát. A «fehér 
embernek Istene», az arany, hazánk hegységeiben elannyira otthon érzi 
magát, hogy míg Európa többi országaiban az aranytermelés tényleg ki
merültnek tekinthető, addig Magyarhon aranytermelése nemcsak hogy ki
tartó még mindig, hanem az aranytermelés hazánkban évről-évre gyarapo
dik. így készárú aranyat Magyarhon bányáiban a következő menyiségekben 
termeltek:

Év: 1891 1892 1893 1894 1895
Kilogramm: 1509 1608 1698 2726 3187.

Azok a természeti viszonyok is, melyek között hazánkban az arany 
terem, teljesen sajátszerűek. Nálunk ugyanis az arany éppen nincs legna
gyobb részt a földkéreg ősi kőzeteire szorítkozva, ellenkezőleg a relativusan 
fiatalabb, harmadkori eruptív kőzetek, a nálunk úgynevezett «trachytok» 
az aranytermők, még pedig egyik elváltozásukban, a «zöldkőtrachytok»- 
ban vannak az aranytermő teléreink. Hazánkban tehát a legtöbb arany 
fiatalabb korú telérekben terem, még pedig többnyire bizonyos tekintetben 
«érczesítve» is, úgy, hogy az aranynak legbővebb forrásait az aranytartalmú 
pyritek szolgáltatják. Azonban úgy az előfordulási mód, mint az aranynak 
ásványtársasága az egyes, természeti viszonyaikkal jellemzett bányavidé
keken különböző és hazánknak aranyban leggazdagabb területe az úgy
nevezett «erdélyi érczhegység» tájaira esik. A bányászat-kohászati csar
nokban «Hunyadmeyye» külön csoportosított kiállítása volt az, mely 
Magyarhon aranytermelését bemutatta. A kiállítási terület ezen szakaszá
ban egy sikerült sziklacsoportozat is állott, hol az érben csillámló s a kis 
bányarém őrzötte aranyat a bányász szerszámával kifejteni iparkodott. 
Ezen szép mű másik oldalán egy szénbánya mintája látszott, a mi kétség
telenül a Zsilvölgy szénbeli gazdagságára is vonatkozott.

Magyarlton arany termelésének tűzhelye főleg a zalalhnai m. kir. 
bányakapitányság kerületében van, hol lX95-hen a termelt kész-arany 
mennyiségnek 71,40/o-át bányászták ki (1893-ban 60,5"o-át). A többi bánya-
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kapitányságok kerületeibe eső bányaművek resze az 18'.)5. évi összes arany- 
termelésben a következő: Beszterczebánya: 11,5% (1893-ban 14,3%), 
Budapest : 0,6% (1893-ban 0,7° o), Nagybánya: 16,5% (1893-ban 24,5%), 
Oravicza: 0%. Ezen mennyiségből a kincstári bányákra 18,9% (1893-ban 
28,45%), a magán bányaművekre pedig 81,01 % (1893-ban 71,55"o)u'esik.

Ítészlet Hun vad megye kiállításából.

Mindamellett Magyarlion aranytermelése a világ összes aranyterme
lésében csak csekély jelentőségű. A világ összes aranytermése ugyanis a 
E. P. R o t h w e l l  szerkesztésében megjelent «The Mineral Industry etc. 
(Vol. IV, New-York and London, 1896, p. 294) évkönyv nyomán a követ
kező volt az 1894. és 1895. években :

Föld tan i Közlöny. X XVII. köt. 1897.
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1894 1895 
k i l o g r a m m

Éjszak-Amerika:

Egyesült Államok ............  59.824 70.470
C a n a d a .............................  1.435 2.876
Mexico ............  ... _ 6.771 8.427
Közép-amerikai állam ok_ 698 722

Dél-Amerika:

Argentína ...  ............  143 140
Bolívia .............................. 101 98
B ra silia .............................  3.340 3.359
Chile .....................  ............  699 701
Columbia .................. . 4.339 4.890
Ecuador .............................  103 118
Guiana (angol) ............  3.708 3.265
Guiana (németalföld) — 841 878
Guiana (franczia)............  2.001 2.387
Peru ......................................  112 113
U ru g u a y .............................  213 213
Venezuela _ ... _ — 1.281 1.281

Európa:

Ausztria-Magyarorazág ... 2.748 2.753
Francziaország .....................  362 362
Németország _ ... _ 4.335 4.335
Olaszország .............................  379 389
Oroszország ..................... 40.572 51.161
Svédország ..................... 936 940
Törökország ............  .... 12 12
Nagy-Brittannia _ _ ... 99 93

Á zsia:
China ... ............................ . 12.876 6.998
India (angol)..................... 5.686 6.786
Japán ......................................  747 653
Korea ... ... ... ............ 703 311

Afrika:
T ransvaal............................ . 57.509 64.697
Egyéb államok ............  2.014 2.232

Ausztrália ...  .............................. 60.059 64.395
Indiai archipelagu8 ............ ... 62____________ 78

Összesen..................... 274.708 306.133
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Ezen egybeállításból, mely különben minden részletében a dolog ter
mészetéből kifolyólag pontosnak nem tekinthető ugyan, mindenekelőtt 
nyilvánvaló, hogy a világ legtöbb aranyat termelő területei 1895-ben első 
flórban az éjszak-amerikai Egyesült-Államok, Transvaal, Ausztrália éa 
Oroszország voltak, melyek már az összes évi aranymennyiségnek 81,9%-át 
termelték, nevezetesen az Egyesült-Államok 23,02, Transvaal 21,13, Ausz
trália 21,04 és Oroszország 16,71 százalékot. Ausztria-Magyarország (mely 
Alatt csakis Magyarhon értendő) termése csak 0,9% és ha még Németország 
1,4% aranytermelését is ide számítjuk —  mely idegen érczekből, közöttük 
«lső sorban hazánkbeliekből ered, — az összegben 2,3% volna azon csekély 
mennyiség, melylyel hazánk a világ 1895. évi összes aranytermeléséhez 
járult.

Egyike a legfiatalabb hazai aranybánya vállalatoknak a «Felső-Ma
gyarországi bánya- és kohómű részvénytársaság», mely az arany- és ezüst- 
ércz-bányászatot a Valea-Dosului-n (Botes), Alsó-Fehérmegyében csak 
1895. október havában kezdette meg. A bányászat-kohászati csarnok emele
tén lehetett néhány ásványt, közöttük aranyat is, ezen bányából látni. 
A nevezett társaságnak még arany tartalmú pyrit bányája is van Fojnica 
mellett Boszniában, honnét néhány érczstufát ugyancsak kiállítottak.

Krassó-Szörény megyének aranyelőfordulásait csak a gyűjtemények
ben lehetett látni, a mely megyében egykor mosott aranyat is termeltek. 
A magy. kir. földtani intézetnek kiállított krassó-szörénymegyei ásvány- 
gyűjteményében volt kevéske arany is, Vaskő-ről, a Paulus hányásról kép
viselve, másrészt még a szab. osztrák-államvasút is állított ki Oraviczáról 
«redő, finom szálas aranyat. Körm öczbánya  arany-termő helyeit a m. kir. 
földtani intézet kiállításában G e se l l  S ándor m. kir. főbánya-geológusnak 
földtani térképei (1:14,400) világították meg, melyek úgy a telérek vonula
tait, mint a Nándor altárót is kitüntették. E térképeket egy gazdag kőzet- 
gyüjtemény egészítette ki, melyben e termőhely egyéb ásványainak sorában 
csinos arany-darabokat is lehetett látni, melyek a volt városi bányából illetve 
a Károly- és Zsigmond-aknákból származtak. Körmöczbányán a «Körmöczi 
egyesült K áro ly -  és városi bánya, poradai R apaport A r n ó t», valamint a 
magy. kir. a ran y - és ezüstbánya  dolgoznak, és a m. kir. körmöczbányai 
bányahivatal kiállításában lehetett az ide vonatkozó átnézeti térképeket, 
photographiákat, valamint ásványokat és kőzeteket is látni.

A már említett csoportosított hunyadmegyei kiállításban azután az 
arany már messziről csillogott felénk, habárcsak az első belépésre aranyo
zott átnézetes hasábok alakjában is, melyek egyes bányaművek aranyter
mését tüntették elő. Itt a «K is-A lm ás-P orkura i arany- és ezüstbánya tár
saság» photographiákat, valamint aranytermő érczeket állított ki. Gazdag 
aranystufákat lehetett a «Kajaneli érczbánya-társaság»  kiállításában látni, 
melynek átnézeti (1 : 2000) valamint fejtési térképekkel és metszettel be-

3*
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mutatott bányaművei Felső-Kajanel-ben vannak. Ezen bányamű aranyter
melése legutóbb 48 kg volt.

A 29 kg színaranyat és 25 kg zúzóaranyat termelő «Füzesei- Tresztici 
aranybánya# L an d au  Jakab bányaművei Füzesei, Bar bura, Magura, T od- 

lica és Tresztia községekben vannak, a honnét származó szép, világos sárga 
színű és finom szálakban termett aranyat is állítottak ki.

Egyike hazánk legérdekesebb bányahelyeinek az arany-, ezüst- és réz
bánya Nagyágon, melynek a legfelsőbb család, a m. kir. kincstár és magá
nosok a tulajdonosai. Nagyágról és ércztermőhelyeiről, mint tudjuk, Inkey 

B éla írt egy igen alapos és sz é p  monographiát, mely munka úgy a mi fejlődő 
bánya-geologiai irodalmunkban, mint pedig egyátalán eléggé fontos 
dolgozat-

Azon a tájképileg is igen szép vidéken, hol a Cselrás hegységnek déli 
vége a Marosnak kitáguló völgyébe pillant alá, magasan, mintegy 800 mé
ternyire a tenger szintája fölött fekszik Nagyág, manapság gazdag bánya
hely és ritka ásványoknak világhírű termőhelye.

Még a múlt század közepe táján egy erdős vadon volt ott, mígnem 
az 1744. vagy 1745. években egy oláh kanász B orn kapitánynak néhány 
szürke érezdarabot nem hozott, melyben azután minden várakozás ellenére 
gazdag arany tartalomra akadtak. Ez a szürke érez a mai nagyágit-n&k 
nevezett ásvány volt, mindjárt kezdetben világhírűvé válva azért, mert 
benne találták a «nemes» aranyat legelőször más «közönséges» elemekkel 
vegyi kapcsolatban, vagyis érczesedve. De ebben az érezben 1782-ben 
M ü ller  von B eichenstein  egy új elemet is, az aurum paradoxum vei me- 
tallum problematicum nevűt födözte fel, melyet azután 1798-ban K laproth 

a «vén anyaföldtől kölcsönzött» névvel telluriumnak keresztelt el. Az 
ottani bányászat tehát ezen időpontoktól kezdve számítható, és kezdettől 
fogva a tiszta bányászati érdeken kívül egyúttal fontos tudományos tekinte
tek is fűződtek e bányaműhöz. Itt van a Transsylvaniáról sylvanit-nak ne
vezett ritka ásvány hazája is, mely még Offenbányán is, Torda-Aranyos 
megyében terem. Hosszú időkön át e bányák voltak az egyediiliek, melyek
ből az arany-tellur vegyületek érczei származtak és csakis az utolsó évtize
dekben ismertünk meg Californiából és Coloradóból eredő hasonló ásványokat.

Ezen világhírű bányák az ezredéves országos kiállításon csak gyöngén 
voltak képviselve. Hunyad megye csoportos kiállításában láttam innét szár
mazó photographiákat, szelvényeket, de a bányatérképek sok kívánni valót 
hagytak hátra. Kőzetek és telérdarabok sem hiányoztak itt, és még a magy. 
kir. és társulati verespataki bányamű kiállítása mellett is voltak nagyági 
stufák, közöttük termés arany és sylvanit is közszemlére téve. E bányamű 
évente 145 kg aranyat termel.

A «Budai i cJ Apostol bányatársaság», melynek bányái Ruda, Kris- 
tyor és Czereezel községek határaiban vannak, photographiákat, szép átnó-
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zeti bányatérképet (1: 5000), gazdag lemezes arany-stufákat, telérásványo- 
kat stb. állított ki. Egy obeliskforma minta ezen bányáknak egyes évi 
aranytermelésével arányos térfogatú, aranyozott külsejű hasábokból állott, 
melyek a társaság aranytermését az 1885—1895 időszakban a következő 
mennyiségekkel mutatták b e :

kilogramm

1 8 8 5 6 0 , 1 6 4

1 8 8 6 5 8 , 9 2 9

1 8 8 7 1 1 4 , 3 8 7

1 8 8 8 2 0 9 , 0 1 9

1 8 8 9 4 6 7 , 0 3 5

1 8 9 0 6 8 7 , 6 3 0

1 8 9 1 7 7 0 , 4 9 0

1 8 9 2 6 5 4 , 3 2 6

1 8 9 3 6 1 9 , 7 2 5

1 8 9 4 5 3 0 , 7 5 8

1 8 9 5 5 4 9 , 5 7 1

Összesen 4 . 7 2 2 , 0 3 4

Mint ez adatokból látni, az első föllendülés 1887-re esik és innét 
kezdve az emelkedés gyors ütemben haladt előre, mígnem 1891-ben az ez- 
idöszerinti maximum be nem állott.

Az «Első Erdélyi aranybánya részvénytársaság» az utolsó adat sze
rint 465 kg nyers aranyat termelt a bányáiban, melyek Boicza, Fiizesd 
és Krecsunyesd községek határaiban vannak. Ezen társaság kiállítása igen 
tanulságos és igen sikerült volt. Szép photographiák az érez előkészítést 
valamint a bányák belsejét is mutatták be, azután egy métermázsa zúzó- 
ércz természetes mintáját állították ki, rajta a fémtartalmat stb. a mennyi
ségnek arányában szerkesztett hasábokkal illusztrálva, melyből a többi kö
zött 100 kg érezben 0,003 kg arany- és 0,004 kg ezüst tartalom derült ki. 
Szép aranystufák (30 frttól 600 frtig változó értékben), kivált Boiczáról 
származó, mohos szövetű darabok, továbbá kőzetek, telérdarabok, zuzóér- 
czek stb. voltak a további látnivalók. Igazi mester mű volt e társaság kiállí
tásában az üveglapokra rajzolt bányatérkép, mely a bányába és a telérekbe 
rendkívül világos és tanulságos bepillantást nyújtott. Ezen igen elegáns 
kiállítású «lebegő térkép»-nek az oldalán homályosra köszörült üveglapon 
igen hasznos kiegészítésül még a szelvények is megrajzolva voltak.

A «Muszári aranybánya társulat» Mária bányájában, Rúd a és Felső- 
Lunkuj községek határában bukkantak 1891-ben váratlanul, mint tudjuk, 
egy nevezetes nagyságú szabadarany tömegre, mely 57,73 kg súlyos volt 
8 a melynek photographiáját a nevezett társaság be is mutatta. Az arany- 
termelés mintáját is, az évi mennyiségekkel arányos nagyságú, aranyo-
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zott külsejű hasábokkal szintén illusztrálták, melynek adatai szerint az egye& 
döszakok arany termései az alábbiak voltak, ú. m .:

kilogramm

1 8 8 9 — 1 8 9 1 6 1 , 1 3 9

1 8 9 2 1 7 0 , 3 4 2

1 8 9 3 3 5 2 , 4 9 6

1 8 9 4 4 3 4 , 0 4 8

1 8 9 5 7 3 1 , 7 1 7

Összesen 1 . 7 4 9 , 7 4 2

Látni való a rendkívüli gyors emelkedés, mely eddig évről-évre bekö
vetkezett. Nem érdektelen az a körülmény sem, hogy a hazai 1895. évi 
készarany termésnek több mint 40% -a a Rudai 12 Apostol és az itt szóban 
forgó Muszári aranybánya társulatok bányáiból került elő. Térképek 
(1:1000), szelvények, helyzetrajzok, érczek és remek aranystufáknak mint
egy 16000 frt értékű tömege voltak e társulat további kiállítási tárgyai, 
egyik legkiválóbb látványosságai a hunyadmegyei csoportnak.

Közönségesen tudott dolog, hogy a világ legszebb arany kristályai 
eddig Verespatak aranybányáiban termettek. A magyarországi telérek 
termés aranya világos sárga színű, a mely aránylag sok ezüsttartalomtól (át
lagban 15%-rais emelkedik) ered. A verespataki aranyban az ezüsttartalom 
olykor a 38% -ot is felülmúlja; a mineralogusok a 15%-nál több ezüstöt 
tartalmazó termés aranyat gyakran el is különítik a tulajdonképi termés
aranytól és ezen ezüstben gazdag aranyakat electrurn-nak nevezik. Az. 
eddigelé legtisztábbnak ismert termés arany Nova-Scotia és Queensland 
termőhelyeiről származik. Azonban míg a quarztelérektől eltekintve, a világ 
többi aranybányáiban a szabadaranyat legtöbbnyire a hordalékokból termelik, 
addig hazánkban az arany mint telérásvány terem és ezért a kristályai 
némelykor rendkívüli szépséggel pompáznak is. A British Museum of 
Natural History világhírű gyűjteményeiben Londonban ugyan láttam 
Victoria-ból eredő majdnem dió nagyságú, sötétsárga színű aranykristá
lyokat is sötétkék színű bársony alapon kiállítva, így egy a Dunolly Creek, 
Mount Mac Ivor-ból (Victoria) eredő rhombtizenkettőst, azután egy 
Victoriabeli (100), (110), (111) formák kombinálásából álló nagy arany-kris
tályt, valamint az 1853-ból származó «The Latrobe Nugget»-et (szintén a 
Mac Ivor hegyről), mely utóbbi gyermekkéz nagyságú, csupa koczkákból 
felépült remek színarany darab stb., de mindezen kristályok élei gömbölyö- 
döttek, a mi másodsorbeli termelőhelyeiknek a világos következménye. 
Ellenben Magyarhon aranykristályai kiképződésüknek élessége, szépsége és 
bonyolódottsága miatt mondhatni bízvást, hogy igazán páratlanok. Ezen 
remekszép kristályok képviselőit az ezredéves országos kiállításon éppen nem
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láttuk, a mi különben nem csoda, mert rendkívüli ritka leletek is és azokat 
a nyilvános gyűjteményekben, még pedig első sorban a Magyar Nemzeti 
Múzeum kincsei között kell felkeresnünk.

A «Magy. kir. és társulati Verespatak-orlai Szent-Kereszt altárnai 
arany- és ezüstbánya» kiállításában lehetett ugyan igen szép és gazdag 
aranystufákat látni, de nem lehetett azokat a mi világhírű aranykristályaink 
igazi képviselőjének tekinteni. Egy lemezes arany volt kiváltképen feltűnő 
és érdekes azért, mert a lemezek szabályos körvonalai világosan elárulták, 
hogy a lemezek síkja az oktaéder egy lappárjával egyközes helyzetű; e szép 
darab értéke 200 frttal volt megadva. Érdekes volt itt egy 1773-ból eredő 
«Reviers Charte» is, a melyen kívül még terveket, mintákat, kőzeteket, 
egyéb ásványokat, valamint az ősi római bányaművelésből származó lelete
ket is állítottak ki. A bányamű évi aranytermelése 64 kg.

De hazánkban van még néhány, habár nem igen jelentékeny, olyan 
aranytermőhely is, melyek a legidősebb kőzetekhez vannak kapcsolva. Ide 
tartozik Magurka aranytermőhelye is, mely Német-Lipcse község határá
ban, Liptómegyében van. E helyen a szép sárga színű arany főleg Antimo- 
nit társaságában a gránitnak telérjeiben terem. A m. kir. Urvölgyi bánya- 
hivatal kiállításában láttam a Magurka bányamű átnézeti térképét (1: 2880), 
valamint az innét származó ásványokat és kőzeteket is, közöttük szép sárga 
színű aranyat vaskos quarzba nőve. A magurkai bányamű évi aranytermése 
legutóbb 10 kg volt. Ugyancsak Magurkán dolgozik még a Kapusztiszkó- 
Mocsidlói bányatársaság is évi 0,5 kg arany termeléssel, mely azonban a 
kiállításon nem volt képviselve.

A nagybányai bányakerületből, mely mint megemlítettem, az «erdé
lyi» bányák után hazánkban a legtöbb aranyat szolgáltatja, a kereszthegyi 
és veresvízi magyar királyi bányahivatalok Nagybányán állították ki az ide 
vonatkozó tárgyakat. Itt voltak a többi között nagyobb, csiszolt felületű 
telérdarabok, a Kereszthegyről tonnánként 0,07 kg arany- és 0,35 kg 
ezüst-, Veresvízről pedig 0,0098 kg arany-, 0,0318 kg ezüst- és 0,0186 kg 
arany- és 0,0698 kg ezüst fémtartalommal. Szép bányatérképek, valamint 
ásványok és kőzetek voltak e kiállítás díszei, az ásványok sorában quarzczal 
termett világossárga színű termés arany is a Calasanti telérből Veresvízen. 
A kereszthegyi bányaműből termés arany még nem ismeretes ugyan, ha
nem igenis Kapnikbányáról, mindamellett a kapnikbányai m. kir. bánya- 
es kohómű kiállításában a termés aranyat nem tudtam fölfedezni. Kapnik- 
bányát szép geologiai és átnézeti térkép (1:7500), bányatérkép, valamint 
egy szemelvény ezen termőhelynek világszerte ismert híres szépségű ásvá
nyaiból képviselte. E kincstári bányaművek évi arany termelése utoljára 
Kereszthegyen 126, Veres vízen 59 és Kapnikbányán 19 kilogramm volt.

így azután a tiszta aranynak területét azon örvendetes tudattal hagy
hatjuk el, hogy az aranybányászat hazánkban folytonos további kifejlődés
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ben van. Egyúttal azonnal hozzá is tehetném, hogy a vasérczbányászattól 
eltekintve, a többi érczbányaművek nálunk általában hanyatlanak.

b) Ezüst és a többi fémek.

Vegyük mindenekelőtt az ezüsttermelést szemügyre. A világ ezüstjének 
túlnyomó mennyisége az ezüstérczekből és nem a termés ezüstből ered, a mely 
jelenség az ezüstnek az aranyhoz képest ellenkező könnyebben vegyülő ter
mészetének rovására irható. Az ezüsttartalmú ólomérczek, élükön a gale- 
nittál szolgáltatják a világ ezüstjének legnagyobb részét. A termésezüst 
egyátalán nincs elterjedve, ámbár néha-néha egyes nagy tömegekre is buk
kantak belőle. így például hajdanában a szászországi hires Schneeberg 
St.-Georg bányájában egy 5000 kg súlyos ezüstdarabot is találtak : Kopen- 
hágában meg epy Kongsberg-röl (déli Norvégia), a termés ezüstnek szép 
kristályairól világhírű termőhelyéről származó ezüsttömeget őriznének, 
mely 254 kg súlyos volna. A. világ leggazdagabb ezüstbányái annak idején, 
mint tudjuk, Mexicobcin és Peruban voltak.

A m á r e m líte t t  R . P. RoTHWELL-féle év k ö n y v  a d a ta i (p. 295) n y o m á n  

a  v ilá g  e z ü stte r m e lé se  az u to lsó  k é t évb en  a k ö v etk ező  v o l t :

Éj s z a k -A m e r ik a :
1894 1895

kilogramm
Egyesült-Államok ........... 1,550.387 1,441.087
Canada ................... 20.202 55.230
Mexico ... ................... 1,463.361 1,582.901
Középamerikai államok 48.123 50.000

Déli Amerika:

A rg en tín a ........... — 37.334 37.500
Bolívia ........................... 684.416 642.857
Chile ........................... 88.680 91.000
Columbia........................... 52.511 53.500
Ecuador ................... 240 240
Peru ... .................. ... 107.670 115.000

Európa :

A usztria - Magyarország 58.401 56.500
Francziaország ........... 96.955 96.500
Németország ........... 444.213 440.000
Olaszország .................. - 58.626 55.000
Norvégia ................... 4.705 4.859
Oroszország ................... 10.117 10.272
Spanyolország ........... 192.745 231.000
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1894 1895
k i 1 o g r a m m

Svédország ........... ... 2 . 8 6 9 2 . 9 0 0

Törökország ... ... 1 . 5 1 6 1 . 5 1 6

Nagy-Brittannia ........... 7 . 9 3 9 7 . 9 0 0

Ázsia:

J a p á n ...................  ... 6 0 . 8 6 9 5 5 . 0 0 0

Ausztrália.................................... 5 6 2 . 2 6 3 6 2 1 . 2 0 0

5 . 5 5 4 . 1 4 4 5 . 6 5 1 . 9 6 2

Hogy a világ ezüsttermelésének gyarapodását némileg megítélhessük, 
elég ha megemlítem, hogy az 1884-ben kerek számban 2 millió kilogrammot 
tett ki. Magyarhon ezüst-termelése átlagban az egyes utóbbi időszakokban 
a következő volt: 1881— 1885:16.500, 1886— 1890: 16.900 kilogramm. 
Az utolsó években pedig:

kilogramm

1891 ... ...........  16.676
1892  . ... 18.157
1893  . ... 23.631
1894  ................. 20.153
1895 ... ... ... 20.432

Az ujabb időkben a legtöbb ezüstöt hazánkban 1867-ben 27.100 kg 
tömeggel termelték, a legkevesebbet, 15.050 kg-ot pedig 1884-ben. Az egyes 
átlagok ezen időszakokban : 1867— 1876 : 21.780, 1877— 1886 : 17.180 
1887— 1894: 18.430 kilogrammra rúgtak, a mely adatok a föllendülésről 
éppen nem tanúskodnak. A kincstári bányák az 1881— 1893 időközben 
ezüsttermelésük szempontjából meglehetősen megtartották a színvonalat, 
valamivel többet termeltek, mint a magánosok bányáiból kikerült ezüst- 
menDyiségnek a kétszeresét. Az 1893. évben a magánbányák ezüsttermelése 
a kétszeresnél többre emelkedett és így a kincstári bányák termelését túl is 
szárnyalta; 1894-ben a magánbányák termelése azonban az 1893-iki 
12.078 kg-ról 7.574 kg-ra szökkent vissza és 1895-ben hazánkban összesen 
20.432 kg készárú ezüstöt termeltek, és pedig 12.689 kg-ot a kincstári 
bányaművekben es 7.743 kg-ot a magánosok bányáiban. Ezen 1895. évi 
mennyiség a világ 1895. évi ezüsttermelésének mindössze 0>36(Vo-át teszi. 
A legtöbb ezüst, mint az előző táblázatban látni, még mindig Ameriká
ból ered.

Magyarhon 1895. évi ezüsttermelése az egyes bányakapitányságok 
kerületeire szétosztva a következő számokat szolgáltatja, u. m .: Besztei'cze- 
bánya 53,6% (1893-ban: 61,6%), Budapest: 0,2% (1893-ban ugyanennyi), 
JS'agybánya: 27,3% (1893-ban: 24,0%), Oravicza 0% (1893-ban is),
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Szepes Ig ló: 11,6% (1893: 8,4%), Zalathna: 7,3% (1893: 5,8%), a miből 
világos, hogy hazánkban az ezüsttermelés fészke éjszak-nyugati, átalában 
pedig az éjszaki Magyarhonra esik.

Az ólomtermelés hazánkban az 1881— 1893 időközben csekélyebb 
mértékben ingadozott; az átlag az 1881— 1885. évekre 2258 tonna volt. Az évi 
termelések azután sorban a következők voltak:

tonna

1891   2172,9
1892   2335,3
1893  _ 2513,6
1894   2112,9
1895   2276,6

Ujabb időkben a legtöbb ólomtermelés 3967,5 tonnával 1885-re esett, 
és a minimum (1030 t) 1869-ben volt. Hazánkban a legtöbb ólmot a kincs
tári bányák, még pedig a beszterczebányai és nagybányai bányakapitánysá
gok kerületében termelik. A világ összes ólomtermelése 1894-ben 616,824 
tonnát tett ki, melyben hazánk 0,34%-kal szerepel. A világ legtöbb ólmot 
termő állama Spanyolország, melyhez az éjszak-amerikai Egyesült-Alla- 
mok szorosan csatlakoznak. Németország, Mexico és New-South-Wales 
a további nevezetesebb mennyiségű ólmot termelő államok, a közölt sor
rendben. Spanyolország főleg Murcia és Jaen (Linares) kerületekben termeli 
a legtöbb ólmot.

Magyarhon réz-termelésében jelentékeny hanyatlás tapasztalható, 
mert mig az 1881—1885. évi időközben hazánkban évente átlag 684 tonna 
rezet termeltek, már az 1886—1890-iki átlag csak 334,8 t volt és az utolsó 
évek termelése az alábbi, u. m .:

tonna

1891   241,0
1892  . ... 316,3
189 3  . ... 343,3
1894  . ... 270,6
189 5   285,5

A csökkenést még jobban feltünteti azon adat, hogy Magyarhonban 
1867-ben is még 2381,6 tonna rezet termeltek; 1895-ben a legtöbb termelt 
réz a szepes-iglói és a beszterczebányai kerületekre esett. A világ 1895. évi 
összes réztermelése egyébként 339.699 tonnára rúgott, melyből majdnem 
52%-ot az é. am. Egy esült-Államok termeltek; utánnok 16%-kai a spa- 
nyol-portugal bányák (főleg ßio Tinto), majd Chile, Japán, Németország, 
Mexico és Ausztrália stb. következnek.

Hazánkban a higany-termelése csakis a szepes-iglói kerületre szőrit-
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kozott, hol az évi átlag az 1881— 1885. időközben még 11,6 tonna volt, 
1886— 1890 átlagában már 9,1 tonnára szállott alá, azóta a termelés évről- 
évre elannyira apadt, hogy az 1895-ben már csak 1,1 tonnát tett ki, A világ 
összes higany-termelése 1894-ben 3952 tonna volt, mely Spanyolország, az 
é. am. Egyesült-Államok, Ausztria, Olaszország, Oroszország és Mexico 
bányáiból került elé. Horgany-termelés nálunk már egyátalán nincs és 
végül az antimonércz- és pyrit-bányászatunkat kívánom még fölemlíteni, 
mint a melyekben legalább némi lendület tapasztalható.

Az antimonércz-termelés súlypontja jelenleg a magánbányákban, még 
pedig a beszterczebányai és a szepes-iglói kerületekben van. Hazánk átlagos 
termelése a következő volt: 1881— 1885: 658,5, 1886— 1890: 204,9, az 
utolsó években pedig, 1891: 1534,9, 1892: 867,6, 1893: 880,9, 1894:
1293,3 és 895: 1233,0 tonna.

A pyrit-termelés mennyisége végre hazánkban a következő volt: 
1891: 57.714,8, 1892: 56.050,1, 1893: 68.188,8, 1894: 76.870,1 és 1895: 
69.195,4 tonna; ezen érez termelésének főfészke a szepes-iglói bányakapi
tányság kerületében van.

A bányászat-kohászati csarnok emeletén volt a M il l e r  J. M. és társa 

antimonércz-bányászatának kiállítása látható, a melyhez tartozó bányák 
Máriafalva, Üveghuta és Bánya  mellett Szálónak határában, Vasmegyé
ben vannak. Itt a kristályos palákban egy sajátságos antimonit-éreztermő- 
hely van, melynek geologiai viszonyait a kiállított bányamű és geologiai 
térképeken (1: 1000) igen szépen mutatták be. Szép antimonit-darabok, 
továbbá kohótermékek (közöttük a kohóban termett remek szépségű antimon- 
kristályok is) és photographiák voltak emez igen gondos és tanulságos 
kiállításnak a tárgyai, mely az antimontermelést igen sikerültén illusz
trálta.

Mellette volt a «Felső-magyarországi bánya- es kohómű részvény- 
társaság»> szomolnoki és szomolnokhutai bányáinak kiállítása, mely bányák 
nem régiben még a m. kir. kincstár birtokában voltak és pyritbeli gazdag
ságuk folytán méltán híresek. Ezen társaság kiállításáról az arany fejezeté
ben már megemlékeztem, azért e helyen pótlásul csak a többi kiállított 
ásványokról, kőzetekről emlékezem meg, melyeknek sorában a György- 
táróból eredő poralakú termés-ként, az Engelberti-fekvőről vaskos quarzon 
termés-rezet is láttam. E bányaművek évente 50.000 tonna pyritet ter
melnek.

Ugyancsak a csarnok emeletén volt A ndrássy  G éza gróf gömörmegyei 
érezbányáinak kiállítása is látható. A nemes gróf bányáiban legkivált vas
követ termelnek, de a betléri bányamüvekben pyrit (utoljára 740 tonna) és 
Alsó“Sajón higany bányászat is (utoljára 0,6 tonna) folyik. A  kedvező kül
sejű kiállításhoz azonban sok kívánni való fért, mert a térképek minden 
mértékadatot nélkülöztek, semmi közelebbi magyarázat nem volt rajtuk,.
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sőt pusztán csak egyszerű másolatok voltak; az érczdarabok is minden fel
írás híjával voltak kirakva, a kifüggesztett vegyi elemzéseken pedig úgy a 
kelet, mint pedig az elemző neve hiányzott, pedig mindezek nem éppen közö
nyös dolgok. A szekrény közepén, a mint kivehettem, a katonai specialis 
térképen (1 : 25.000) az uradalom elhatárolását rajzolták be, egyébként 
pedig a kohótermékeknek, vasérczdaraboknak és ásványoknak (ez utóbbiak 
között a barytnak «wolnyn» nevű változata Rozsnyóról, továbbá higany, 
cinnober és amalgam Alsó-Sajóról) meglehetős nagy számát lehetett látni.

A csarnok földszintjén, a főbejárás mellett állított ki a «Witkovitzi 
bánya- és kohótársulat», melynek hazánkban fekvő vaspát-, réz- és fakó- 
ercz bányái Porács, Kotterbach, Miklós falva és Kisócz határában, Szepes 
megyében vannak. A bányamüvekről photographiákat, térképet és az ásvá
nyoknak szép, jellemző sorozatát állították ki. E bányák vasérczeken kívül 
38 tonna fakóérczet termelnek évente. A kobalt-nickel bányáiról egykor 
hires és gazdag Dobsina város is bemutatta bányáit a kiállításon. A terület 
geologiai térképe (1 : 2880) és a jellemző ásványok gyűjteménye voltak itt 
láthatók.

Selmeczbánya és Körmöczbánya bányakerületében a kincstári bányák 
után fontosság dolgában a «Geramb János József-féle bányaegylet»-nék 
Selmeczbányán és Hodrtisbányán fekvő arany-, ezüst- és ólomércz bányá
szata következik, mely egyesületnek még Bélabányán ezüstkohója és ólom
árú gyára, valamint Alsó-Hámoron (Bars megyében) «Szandrik# nevű 
ezüstárú-gyára is van. Ezen bányamű kiállítása valóban érdemes látnivalója 
volt a bányászat-kohászati csarnoknak, hol a szép ásványok és a meglepő 
kohótermékek is a figyelmet magukra vonták. Ki volt itt egy «ezüstcsillanás» 
a bélabányai ezüstkohóból is állítva, a mely csodálatosan szép «hold-photo- 
graphiá»-nak (mint találóan elnevezték) 1,3 méter átmérője volt. Súlya 
130 kg, fémtartalma pedig 2,0 kg arany és 127,4 kg ezüst. Magyarhon
1893. évi ezüsttermelését is egy megfelelő térfogatú obeliszken bemutatták, 
melyen e bányaegyesületnek 9,2 tonnára rugó ezüsttermelése, az évi összes
23 tonna ezüstmenyiségnek 40" o-jával külön feltüntetve volt, E bánya egy
let még 60 kg aranyat, 200 tonna ólmot és 3 tonna rezet is termel évente. 
Nem érdektelen tudni azt sem, hogy 1752-ben alakult és 996 szakmunkást 
foglalkoztat.

A magyar királyi bányahivatalok kiállítását két külön nagy csoportban, 
a selmeczbányai és nagybányai magy. kir. bányaigazgatóságok kerületei 
szerint rendezték el. Itt az Urvölgyi m. kir. bányahivalal kiállítása kez
dette meg a sort, melyről a megelőzőkben már részben meg is emlékeztem. 
Úrvölgy ásványok szempontjából hazánknak egyik nevezetesebb termőhelye, 
hol hires szép ásványokra (aragonit, cölestin) sőt unicumokra is, mint az 
úrvölgyit nevű ásvány akadni. Mivel pedig efajta ásványok találtatása 
csak a véletlen szerencse műve és gyakorinak egyátalán nem mondható,
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nem kell éppen csodálni, hogy e bányahivatal kiállításában például az innét 
eredő remek szép kékszinü cölestin-t egyátalán nem láthattuk.

Körmöczbánya, Szélakna és Aranyidka  magy. kir. bányahivatalainak 
kiállításában a többiekével közös chablonos vonással a szekrényekben obii
gát kőzet- és ásványdarabokat, a falakon térképeket és hasonlókat láttam 
ugyan, de alig jutott egyetlenegy vezető gondolat e kiállításokban kifeje
zésre, hanem úgy látszott, mintha csak a kiadott hivatalos rendeleteknek 
eleget teendő, a térségeket egyszerűen betölteni iparkodtak volna. A kiállí
tásnak ez a módja éppen nem volt alkalmas arra, hogy a magy. kir. bánya
müvek viszonyaiba bepillanthassunk. Meg kell azonban jegyeznem, hogy 
egynémely igen szép és tanulságos dolog még sem hiányzott. A selmecz- 
bányai magy. kir. bányaigazgatóság bánya-geologiai osztályának elsőrangú 
fontosságú munkálatairól a bevezetőben már megemlékeztem, a melynek 
eredménye gyanánt, a mennyiben a munkálatokkal eddigelé előhaladni 
lehetett, főleg a selmeczbányai bányakerületnek bánya-geologiai viszonyai 
nagy gonddal, pontosan ismeretesek. Hogy azonban a becses munkálatokat 
az egyes bányahivatalok mennyiben vagy hogy egyátalán föl is használják-e, 
ez egy olyan kérdés volt, melyre a kiállítási tárgyakból alig lehetett feleletre 
várni. En úgy láttam azonban, hogy a geologia a bányászattól a kiállítás
ban is, meg a gyakorlatban is mintha elkülönítve volna.

Egy igen sikerült és tanulságos térkép volt a szélaknai magy. kir. 
bányamérnökség kiállításában a «selmeczi bányavidék erővizgazdászatának 
magassági térképe 1 : 1000 méret-arányban, mely a nevezett területen a 
víz eloszlását, valamint felhasználhatóságát és elvezetését is igen világosan 
mutatta be. Egyes bányaművek átnézeti térképei, valamint a selmeczbányai 
I I  József császár altáró átnézeti térképe is a müvek előhaladásáról tanús
kodtak. Ezen altáró tényleg a leghosszabb tűnnél a continensen, melyben a 
fő vágás hosszasága 16.334 méter, az összes hosszaság pedig a mellék
vágásokkal együtt 32.026 métert tesz k i! A méretekről beszámol az az adat, 
hogy az altáró vágásának magassága a vaspályasintől a fedőig 2,36 m, a 
csatorna pedig a vaspályasin alatt 1,85 m mély. Ez a mű hazánknak 
mondhatni egyik világraszóló nevezetessége, mint azt a boldogult kiváló 
tudós és tanár Dr. S zabó J ózsef az ő rendkívül fontos, monumentális müvé
ben «Selmecz környékének geologiai leírása» méltán ki is emeli. E nagy
szerű bányaépítményt még 1782-ben kezdették meg és 1878-ban fejeztek 
be. Egy igen érdekes és szép rajz volt továbbá az, mely a «Hebel-Maschine, 
welche bei dem Schemnitzer Bergbau im Siglisberger Schachte vom k. 
Oberkunstmeister Joseph Höll im Jahre 1738 erbaut wurde» képét ábrázolta. 
Az igazságnak megfelelően mondhatom még azt is, hogy e bányahivatalok 
kiállította ásványok és kőzetek egyaránt válogatott darabok voltak.

A selmeczbányai, bélabányai, szélaknai és ó-antaltárói magy. kir. 
bányamüveknek az utolsó években termelt érczeiből évente 211 kg arany,
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5564 kg ezüst, 890,0 tonna ólom és 21,7 tonna réz került ki. A magy. kir. 
arany- és eztistbányamü Aranyidkán, Abauj-Torna megyében, utóbb évente
0,2 kg aranyat és 1868 kg ezüstöt termelt, az urvölgyi m. kir. bányahivatal 
érczeiben évente 10 kg arany-, 83 kg ezüst-, 18,6 tonna antimon* és 69,7 
tonna réztartalom volt, a körmöczbányai és jánoshegyi m. kir. bányamüvek 
pedig évente 17.000 tonna zúzóérczet termeltek.

A «selmeczbányai m. kir. központi kohóhivatal» kiállításának meg
beszélése ugyan e dolgozat keretébe nem tartozik, de azt mégis meg kell

A selmeczbányai m. kir. központi kohó «ezüstcsillanása* 1896 januárius havában.

említenem, hogy 1896-tól kezdve e kohóban a nagyági érczekböl tcllurt is 
termelnek, még pedig nyers- és finomított tellurt; 1 g olvasztott tellurnak 
az árát 20 krajczárra szabták meg és e nem éppen szép külsejű, egyelőre 
minden ipari használatot nélkülöző anyagból egyúttal 8 írtért csinos ér
meket is árultak. Itt is volt egy tündéri «holdphotographia», az 1896. évi 
január havi «ezüstcsillanása» a kohónak kiállítva, első rangú látványossága 
a kiállításnak, súlyában 1002,5 kg, finomsága 992 (43,5 arany- és 949 ezüst 
tartalommal), értéke pedig: 125.433 forint.

A nagybányai magy. kir. bányaigazgatóság kerületébe tartozó bánya- 
hivatalok kiállításáról egészben véve ugyanaz mondható, mint az imént
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tárgyalt többi kincstári érczbányákról. Itt a felsőbányái, kapnikbányai, 
nagybányai (Kereszthegy és Veresvíz), oláhláposbányai és ó-radnai 
magy. kir. bányaművek voltak képviselve. A szép térképek, valamint a ki
állított válogatott ásványok egy kissé összeszorított, de mégis eléggé világos 
képét adták hazánk ezen gazdag, ásványairól világszerte ismert bányavidé
kének. Az évenkinti termelés adatai utóbb a következők voltak e kincstári 
bányákban, u. m. Felsőbányán: 50 kg arany, 1900 kg ezüst és 680 t ólom; 
Oláhláposbányán 8,5 kg zúzóarany, 20 kg finom arany, 156 kg ezüst és
35,3 t réz, O-Radnán  pedig, Besztercze-Naszód megyében, hol a m. kir. és 
társulati (D eschán  családi) bánya van, 0,9 kg arany, 316 kg ezüst és 224,1 
tonna ólom.

c) Vasérczek.

A bányászat-kohászati csarnoknak egyik közbülső területén szabadon 
állott egy vasérczekből, nyersvasakból és hasonlókból egybehordott halom, 
melynek hegyében egy vasgyári munkásnak vasból készült, életnagyságú és 
kifogástalan szépségű szobra volt látható. Mellette nyersvasakból formált 
hasábok feküdtek, melyek térfogatukkal a m. kir. vasművek vas-termelését 
ábrázolták. A z ide vonatkozó számok a következők: 1867-ben 14Va, 
1875-ben 163A, 1880-ban IIV 2, 1885-ben 4 OV2, 1890-ben 60 és 1895-ben 
82 millió kilogramm! A magy. kir. vasművek termelése tehát többre emel
kedett az ötszörösnél 1867-hez szabva. Hogy így hazánkban a vasérczter- 
melés is öregbedett, az önként következik. Id. K erpely  A ntal  becses dolgo
zata szerint (a magy. mérnök és ép. egyl. Közlönye, 1896, 30, 509—556.1.) 
hazánkban most évenként 1.200.000 tonna vaskövet termelnek és 350.000 
tonna nyersvasat és közvetetlen öntvényt készítenek. Nem érdektelen dolog 
itt fölemlíteni azt sem, hogy a világ vastermelése 1895-ben 29.868,239 
tonna nyersvasra és 15.053.864 tonna aczélra rúgott; a három legtöbb va
sat termelő ország pedig sorban az éjszak-amerikai Egyesült-Államok, 
Nagy-Brittánia és Németország voltak.

Hazánkban hogy a vasércz-termelés milyen folytonos, erőteljes gyara
podásban van, azt a következő átlagokból látni, melyek az egyes évközök
ben termelt vasérczeket tonnákban adják meg, u. m.

1881— 1885 582.400
1886— 1890 658.800

1891 875.600
1892 920.500
1893 977.200
1894 900.500
1895 955.300.
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Ahogyan manapság a vaskohászat ügye áll, bízvást elmondhatni, hogy 
általában nem igen lehet már hasznavehetetlen vasérczről szó, hacsak a 
gazdasági viszonyok az értékesítést lehetővé teszik. A mi hegyeinkben pedig 
óriási készletek vannak az igen jó nyers anyagból egybehalmozva, tehát 
vasérczbányászatunk föllendülése tényleg a természetes alappal rendelkezik 
is. A bányászati-kohászati csarnokban már térbelileg is a fősúly a vasmű
vekre esett, és jól esett látni, hogy a mi vaskorszakunkban e tekintetben 
mi is erőteljes lépésekkel folyton folyvást előre iparkodunk.

A vasművek kiállításában a bányászati momentum azonban majdnem 
teljesen a háttérbe szorult. Annyi kétségtelenül áll, hogy a vasérczbányászat 
a többi bányaművelésektől kissé különbözik. Mert míg a többi érczbányák- 
nak többnyire a mélységekben, rendesen csak vékonyabb valóságos ércz- 
töltelékkel kell dolgozniok, a mely utóbbiak azután mint a telérekben meg
szokott dolog még sokféle háborításoknak, dislocátióknak is alá vannak 
vetve, addig a vaskőbányák eléggé gyakran fölszíntes műveletek, melyek a 
vasércznek rendesen nagy tömegeivel gazdagon ellátva sokkal inkább ki- 
adósabb és biztosabb munkát engednek meg.

Az ezredéves országos kiállításon nagyszámú vasbánya és vasmű 
volt képviselve, úgy hogy túlsúlyok meglehetős gyorsan szembe is ötlött. 
A látványosság is az előtérbe lépett náluk.

Az emeleten volt Jacobs Ottokár vasérczbányáinak és vasművének 
kiállítása látható, kinek bányái Krompach, Göllniczbánya, Kluknó, Zsaka- 
róczy Nagy-Folkmár és Kojsó határaiban vannak, s a melyekben évente 
mintegy 6000 tonna vaskövet (jobbadán sideritet és limonitot) termelnek. 
Szép limonit és siderit darabokkal mutatták be ezen érczeket.

A ndrássy  Géza GRÓF-nak m ár tá rg y a lt  k iá llítá sá b a n  a  betlé% alsó- 
sajói, oláhpataki és sebespataki vasérczb án yák  term ék e i v o lta k  lá th a tó k , 

m ely e k b e n  év en te  á t la g  70.000 to n n a  vask ö v et ( lim o n it , siderit) term eln ek .

L ántzky S ándor az Udvarhely megyében Homoród-Lövéte határában 
termeli a vaskövet (limonit, agyagvasércz), melyet Szent-Keresztbányán 
fekvő vasgyárában dolgoznak fel; a kiállításon vasöntőjének és hámorjának 
czikkei voltak főleg bemutatva.

A Szepes megyében fekvő Merényi vasgyár (S cholcz G usztáv és n e je ) 

évente 5500 tonna vasérczet (siderit, limonit) termel a merényi, závadkai 
(bindti) és az iglói határban; a vasgyár speciális öntő nyersvasán kívül 
vasérczeit is bemutatta a kiállításon.

A csarnok földszintjén volt a Borsodi bányatársulat kiállítása lát
ható, mely a Rudobánya, Felső- és Alsó-Telekes községek határában 
(Borsod megye) fekvő gazdag vasércztelepet munkálja, mely utóbbi 
100—400 m széles, átlag 16 m vastag és 5—6 kilometernyire követhető. 
E bányákban 1895-ben mintegy 200.000 tonna limonitot termeltek. E nagy
szerű külső fejtéseket szép photographiák ábrázolták és egy óriási limonit
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tuskó volt az érez bemutatója. Mellette állott a már említett Wűkowitzi 
hámja- és kohótársulat kiállítása, mely kotterbachi bányáiban 1895-ben 
mintegy 30.000 tonna sideritet termelt.

Az 1799-ben alapított Prihradny-féle vasgyár-bányatársidat vasércz
és barnaszén bányái valamint vasgyára Breznóbányán (Zólyom megye) 
vannak. A kiállításon egy külön, elegáns fülkét foglalt el, melyben azonban 
úgy, mint a következők kiállításaiban a vasérczeknek legfölebb csak díszítő 
szerep jutott (egyeseknél a vasérczek meg egyáltalán hiányoztak is), hogy 
maguknak a vasgyárak mesteri termékeinek helyet adjanak. Ugyanezt mond
hatni a HEiNZELMANN-féle vasgyár bányatársaság kiállításáról is, melynek 
vaskőbányái (főleg limonit) a vashegyi, liczei és hradeki területen (Gömör 
megyében) vannak és évenkint mintegy 16.000 tonna vasérczet szolgáltatnak ; 
a vasgyár maga Hisnyóvizen van. A vasgyárak kiállításait általában bizonyos 
előkelő csinosság tüntette ki, mely szemben a munkálatuk tárgyát képező 
kemény, nyers anyaggal kellemes ellentétet alkotott.

Hunyad megyének csoportos kiállításában a m. kir. vas- és aczélgyár 
Kudsiron, valamint a m. kir. vasérezbánya, vas- és martin aczélgyár Vajda- 
Hunyadon sem hiányoztak, mindkettőt szép képek és kész czikkek mutatták 
be ott. A Brassói bánya- és kohó részvény-egylet is itt volt a Telek és Gya- 
lár községek határaiba eső vasérczbányáival (évi termelés 34.400 tonna 
vasércz) és vasgyárával, kohótermékek, vasezikkek és vasérczek stb. kiállí
tásával jól képviselve.

A Hemádvölgyi magyar vasipar részvény-társaság is egy igen ízlé
sesen fölszerelt, díszes külön fülkében állított ki; a bányák Krompach 
(Klippberg), Szlovinka, Helezmanócz és Nagy-Folkmár határában vannak 
és évi termelésük mintegy 10.000 tonna vasércz (jobbadán siderit és häma- 
tit); avasgyári czikkek sokaságát élénken tarkították itt szép photogra
phiák, képek és tervrajzok is. A Csáry L ászló GRÓF-féle vaskőbányák és vas
művek kiállítása következett ezek után, melynek bányái Prákfalun, Helcz- 
manóczon, Zsakaróczon stb. évente 4500 t sideritet és 1600 toúna limoni
tot valamint mintegy 200 t hämatitot termelnek. Ez hazánkban a legrégibb 
öntőaczél gyár is.

A in. kir. vasérezbánya, vas- és martin aczélgyár Vájda-Hunyadón 
tulajdonképi kiállítása külön volt a Hunyad megyei csoporttól látható. 
A vasbányák a gyalári vashegyen vannak, mely a Pojana-Ruszka hegy
ségnek többi ide tartozó vaskő telepeivel együtt hazánk leggazdagabb vas- 
ércz-területe, s melynek anyaga túlnyomóan limonitból és csak alárendel
ten hamatitból áll. E bányaműben 1895-ben 138.000 tonna vasérczet ter
meltek. Gyalárnak 1817-ből származó érdekes bányatérképét láttam itt, 
mely mellett a vaskőbányáknak 1895. évi térképe (1 :2000) igen tanulságos 
egybevetésekre nyújtott alkalmat. Itt volt még egy igen szépen kigondolt, 
igen sikerültén alakított diorama is, mely a m. kir. gyalári vaskőbányát a
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fejtesi móddal, bányavasúttal, drótkötélpályával stb. meglepően mutatta 
be, mely azonban a kedvezőtlen helyi és megvilágítási viszonyok folytán 
nem keltette az egyébként biztosan várható kellő hatást.

A m. kir. vas- és aczélgyár Zólyom-Brezón  kiállítása a különféle 
hengerelt és öntött árúknak valamint zománczozott vas czikkeinek stb., 
megannyi kitűnő gyártmányoknak, gazdag választékával nagy területet fog
lalt e l ; a zománczozott vasedény gyár Kis- Garamon (Rhónicz) Zólyom me
gyeben van. A kudsiri és vajda-hunyadi m. kir. vas- és aczélgyárak tulaj
donképi kiállításában azután még a kohónak, a nagy olvasztónak (ez utóbbi 
1/6 nagyságban !) meglepő diorámája is látnivalóul kínálkozott a vasgyárak 
termékeinek nagyszámú és változatos darabjai mellett. Itt volt azután az 
eredeti darabokból egy ősi vasolvasztó kemencze alsó-része is kiállítva, 
melyre 1895-ben a gyalári kincstári vasbányában a Cassilor völgyben, 
650 m magasságban, feltárás közben bukkantak; e kemencze a sziklába 
volt vájva; az eredeti agyagos tapasztó anyagon kívül a kemencze fenekén 
talált vassalak is látható volt, és az egész becses lelet érdekes adalék a 
IX-ik század vasgyártásához, mint ezt id. K erpely  ANTAL-nak idézett dolgo
zatában közölt tanulságos rajzokon látni.

A kiállításban a kabola-pojánai m. kir. vasgyárnak (Máramaros m.) 
szép czikkei sem hiányoztak, és ha itt még a S árkány J. K ároly örökösei 

és társai «Csel neki Concordia vasgyár bányatársaság» (bányák Cselnek, 
Ochtvna, Rozsnyó stb. határában, évi termelés 18.000 tonna, jobbadán si
derit), azután a «Brassói bánya- és kohó részvény egylet» (vasbányák 
Ruszkicza, Istvánhegy és Lunkány határában, Krassó-Szörény megyében) 
valamint a «Nadrági vasipar részvénytársaság» (bányák Nadrágon Krassó- 
Szörény megye, Gyaláron Hunyad megye, Petirsen Temes megye stb., évi 
termelés 5300 tonna vasércz) kiállításainak tömérdek szép, úgyszólván ki
zárólag vasgyári czikkeit is legalább megemlítem, akkor a még hátralevő 
hazai vasműveket saját külön csarnokaikban is föl kell keresni, hogy a vas- 
érczbányászatnak a kiállításon volt látnivalóiról teljesebben beszámol
hassak.

A «Rimamurány-Salgó- Tarjáni vasmű-részvénytársaság» csarnoká
ban egy tervszerűen végrehajtott, igen ízlésesen kiállított és a legváltozato
sabb, válogatott tárgyaknak özönével megrakott külön kis kiállításban ta
lálta magát az ember, mely egymagában véve egy szervezett egészet alko
tott, összhangzásban ezen hazai társaság nagyszerű ipartelepeivel, melyeknek 
személyzete a 7000 főből álló létszámot is meghaladja! Én csak a társaság 
vasérczbányászatáról emlékezhetem meg, a melyben 1895-ben 129.300 
tonna vasérczet termeltek.

A társaság vasérczbányái három vármegye, ú.m . Gömör, Abauj-Torna 
és Szepes területén vannak. A gömörmegyei Vashegy a leggazdagabb vas- 
ércztermő helye a megyének, melynek vasérczei Szirk, Turesok és Rákos
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községek határában terülnek el. E nevezetes hegy vasércztelepeinek nagy 
része a nevezett társaság tulajdona. A vashegyi bányákat már évszázadok 
óta ismerik és az ásványgyűjteményekben oly annyira megcsodált remek 
limonit-képződményeink majdnem Kizárólag ezen hegyről valók, hol még 
mineralogiai ritkaságok is, mint az evansit teremnek. A társaság kiállításá
ban a limonitnak néha csodálatos szép alakulatait sok példány mutatta be, 
és általában az ásványokból, kőzetekből és kövületekből gazdag, gondos 
gyűjtemények voltak láthatók. Szép térképeknek, képeknek és festmények
nek nagyszáma járult e kiállítás további kiegészítéséhez és pompájához. 
A vashegyi László-tárónak igen sikerült, valódi nagyságban és természetes 
anyagokból szerkesztett mintájába be is lehetett menni, hol a bányászokat 
a lefejtés munkájával elfoglalva életnagysága, igen sikerült bábok illusz
trálták. A társaság többi vasérczbányáit is megfelelő hasonló gonddal mu
tatták be, melyek a vashegyi szirk-turcsok-rákosi területeken kívül Abauj- 
Torna megyében Jászó és Metzenzéf közelében Lucziabányán vannak, hol 
sideritet termelnek (1895-ben 29.400 tonnát); a társasági vasbányák még 
az osztromosi limonitbánya Rákó község határában, Abauj-Torna megyében 
és a szepesmegveiek, melyek Szomolnok, Göllniczbánya és Szlovinka hatá
rában sideritet termelnek. A társaság végre Tiszolczon Gömör megyében 
még egy mészkőbányának is tulajdonosa, hol a szükséges mészkövet ter
melik, 1895-ben 69.500 tonnát. Ezen kiállítás egészében magas színvonalon 
állott és mintaszerű volt.

A szabadalmazott oszták-magyar államvasút-társasáy külön épületé
ben is gondot fordítottak a vasbányászat bemutatására. A Krassó-Szörény 
megyei kitűnő vasérczeket (magnetit, hámatit, limonit) Vaskő és Dognácska 
hires bányáiban termelik, hol 1895-ben a termelt érez összesen 130.000 
tonnát tett ki. A bányamüvek kifejlődéséről az alábbi adatok szolgálhatnak 
felvilágosításul, melyek szerint a termelt vasérczek összes mennyisége a 
következő volt:

1855 : 13.000 tonna 
1865: 18.000 «
1875: 45.000 «
1885: 90.000 «

Az összes termelés maximumát eddigelé 138.000 tonnával 1894-ben 
érte el és a legnagyobb előhaladás e tekintetben Vaskő bányáira esik. A tár
saság a Krassó-Szörény megyei uradalmainak területén előforduló ásvá
nyokból és kőzetekből is egy tanulságos, gazdag gyűjteményt állított ki, a 
honnét hazánk ásványainak nem egy kiváló szépségű előfordulása szár
mazik.

A bányászat-kohászati csarnoktól távol volt egy külön szép pavillon- 
ban F rigyes főherczeg  O császári és  királyi F enség ének  kiállítása. Ezen

£-k
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mintaszerű kiállítás a bányászat szempontjából is megfelelővel szolgált. 
0  császári és kir. Fenségének vas-, ezüst- és rézbányái Szepes megyében 
Bindt és Zsakarócz területén vannak, hol siderit a fő vasércz. E bányákban 
az utóbbi időkben összesen 100.000 tonna vaskövet termeltek. Gondos 
bányatérképek, a kőzeteknek és ásványoknak gazdag sorozata vonták itt a 
figyelmet magukra, a mely tekintetben kivált a Bindt változatos érdekes 
ásványai már többszörösen tudományos érdeklődést is költöttek. Mint két 
igazi kabinet-darabról kell még megemlékeznem itt, azon magas-relief 
képekről t. i., melyek a bányász-életből kölcsönzött tárgygyal a bindti és 
zsakaróczi vidékekre vonatkoztak. Valóban kis remekművek voltak ezek, 
melyek alig hagytak valami kívánni valót hátra.

Szintén egy külön díszes pavillonban volt F ü lö p  szász coburg gothai 
00 ___

herczeg 0  királyi F enségének kiállítása látható. A herczegi vasérezbányák 
a Vashegyen (turcsoki, rákosi és derecskei határban), Gömör megyében, 
továbbá Szepes megyében (iglói és kisóczi területen) vannak, ez utóbbiak
ban jobbadán siderit az érez. A minden tekintetben érdemes, igen tanulsá
gos és ízlésesen kiállított tárgyaknak sorában sok és igen gondosan fölsze
relt kőzetet és ásványt is lehetett látni. A herczegi vasérezbányák az utóbbi 
időben 28.000 tonna vasérczet termeltek.

*

A b á n y á sza t-k o h á sza ti csarn ok b an  m é g  v o lt  több  érezb á n y a m ű  k i

á ll ítá sa  is .  íg y  d ’E lia J ózsef a  Tiszovicza és  Eibenthal h a tá rá b ó l (K rassó- 

S zö rén y  m eg y e )  szá rm a zó  chrómvasérczeket, F áy B éla é s  társai kénérczeket 
Nyustyáról G öm ör m e g y e , D em uth  K ároly J ózsef p ed ig  antimonérczeket 
Alsó-Lehotáról (Z ó lyom  m eg y e , te r m e lé s  300 to n n a ) á llíto tta k  ki. A vegyi- 
ipar csarnokában p e d ig  a  S eybel  te s tv ére k n ek  Czajla, Pernek és  Bazin  
(P o z so n y  m e g y e )  h a táráb an  fek vő  b á n y a m ű v e it  lá tta m  k ép v ise lv e , m e ly e k 

n ek  u tó b b i te r m e lé se  3000 to n n a  p y r it  vo lt.

*

Horvát-Szlavonország érezbányászata még csak kezdetleges ugyan, 
de a kiállításon is szépen bemutatott vasérezbányászat mégis már igen ör
vendetesen gyarapodófélben van. Jelenleg Beslinac, Trgove és Petrovagora 
kohói dolgoznak és az 1885-ben termelt 9644 tonna vasérezmennyiség 
1894-ben már 22.100 tonnára emelkedett. Kétségtelen, hogy a közlekedési 
viszonyok javulásával Horvát-Szlavonországban is a gazdag bányák föllen
dülése be fog következni.

*

Bosznia-Herczegovina területén 1881-ben a Bosnta nevű bányatársu
lat alakult és ugyanott 1882-ben egy bányatörvényt is alkottak. Mivel
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pedig mindezeket megelőzően 1879-ben e tartományokat geologiailag föl is 
vették, a bosnyák ősrégi bányászat új életre keltése a legjobban indult meg. 
A kiállításban az érczbányászatot egy szép térkép világosította meg, mely 
1: 300.000 méretarányban az ásvány-termőhelyeket tüntette ki Bosznia- 
Herczegovina iparcsarnokában. E szerint a termelés adatai 1895-ben a kö
vetkezők, 3784 t nyers és öntött vas (szép kivitellel Magyarhonba), 8155 t 
mangáné rezek (export a monarchiába), G48 t chrómérczek (mind kiviszik) 
és 131 t réz, mely utóbbiból csak a hámorárút adják el otthon.

Bosznia-Herczegovina egészében igen szép, gazdag, és minden tekin
tetben valódi szakismerettel rendezett és szervezett kiállításában, mely úgy 
a hogy állott, sok tekintetben nekünk magunknak is bízvást mintául szol
gálhatott, a bányászat-kohászatot is, mai állapotuknak megfelelően mél-

r

tóan mutatták be. így mindenek előtt a VIII. csoportban, építésügy, az 
építőanyagoknak mint építőkövek, homokok, kavicsok, meszekstb. egy szép 
és nagyszabású gyűjteménye volt látható. A bányaművek az I-ső csoportban 
voltak. Itt láttam a geologiai térképet, azután kőzetekkel, kövületekkel és 
ásványokkal gazdagon megrakott szekrényeket. Az ásványok sorában sok 
igen szép példány volt, melyek e tartományoknak változatos ásvány-termé
keit igen jól feltüntették.

Az érezbányaművek között első helyen áll Var es vasműve, hol az 
újonnan berendezett telepet 1891-ben adták át a forgalomnak, de a növe
kedő szükséghez képest azt már 1893-ban lényegesen kibővíteni kellett. 
Vares közelében kitűnő vasérczek (hämatit) roppant tömegekben vannak 
és a kiállításon a terveknek, photographiáknak éa termékeknek gazdag vá
lasztéka mutatta be Boszniának ezen, jelenleg legfontosabb bánya- és kohó
telepét. Hasonló módon állították ki a Cevljanovic-Vogosca mangánbánya- 
művet, a Sinjako mellett, Jezero környékén levő rézbányát valamint a 
chrómvaskő bányát Dubostica-nál is. Cevljanovic-Vogoscaban főleg psilo- 
melánt, alárendelten pyrolusitot, Sinjakoban chalkopyritet és végre Dubos- 
tica-n chromvaskövet termelnek.

*

Ha most Magyarhon érezbányászatát az ezredéves országoa kiállítás 
bemutatta eredményeiben összefoglalólag áttekintjük, akkor azt látjuk, hogy 
a további fejlődésben levő aranybányászat, valamint a folytonosan gyara
podó vaskőbányászat kivételével a többiekben, szelíd szavakkal mondva 
legalább is vesztegetést tapasztalunk. Az ilyen fajta megállapodás a mai 
gyors forgalom és az utóbbival kapcsolatos hirtelen kifejlődés idejében bi
zonyára kedvező állapotnak éppen nem mondható. Mindenesetre sok ok 
működött közre abban, hogy az érezbányászat fejlődése nálunk legalább is 
megakadt, így történt ez részben másutt is, pl. Németországban. Ide soro
landó első sorban az ezüst értéktelenitése, azután a nyers fémek árainak
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tetemes csökkenése, sőt némely helyeken a telepeknek kezdődő kimerülése 
is és több hasonlók. Nálunk sok mindenféle kedvezőtlen körülmény halmo
zódott egybe, úgy hogy érczbátvyászatunk komoly veszedelemnek néz elébe.

Ha a dolgot közelebbről megtekintjük, azt látjuk mindenekelőtt, hogy 
érdekes különbség van nálunk a kincstári és a magánbányák termelésé
ben, még pedig úgy, hogy a termelés kiváltképen a kincstári bányákban 
maradt hátra. Annyi bizonyos, hogy a m. kir. pénzügyminisztérium 1897. 
évi budget-előirányzatában a kincstári fémbányákat 5512 forint költség 
deficittel vették számításba, épúgy mint ez az 1896-ik évre történt. A sel- 
meczi bányakerületet 137.167, és a rézbányái m. kir. bányaművet Bihar- 
megyében, mely utóbbit a kiállításon még csak be sem mutatták, 21.561 frt 
deficittel irányozták elő, a mi azután a nagybányai kerület és Zalathna 
többletét teljesen elfogyasztja. Sőt magában a legkedvezőbb nagybányai ke
rületben is csak Veresvíz, Kereszthegy és Felsőbánya azok, a melyeket 
többlettel irányoztak elő, Kapnikbánya, Oláhláposbánya és O-Radna itt 
is hiánynyal dolgoznak. Az összes m. kir. érczbányák bevételét egyébként 
2.815.931, az összes kiadásukat pedig 2.821.083 forinttal állították be az 
előirányzatba.

Éppen nem szándékozom e helyen megbeszélni azt, hogy vájjon egy
általán, vagy hogy mikor szükséges a m. kir. érczbányák saját kezelésének 
megtartása. Meg vagyok győződve, hogy az államnak kötelessége mindenütt 
ott, hol a munkának ez a módja az illető lakosságnak és az ipari viszonyok
nak megfelelő, nemcsak kezdeményezni, hanem az üzemet is erélyes kézzel 
folyamatban tartani, nehogy a nembánomság, vagy a hiányos szakbeli tanult- 
ság révén ez ügyek megakadjanak.

A magyar korona országainak területén az összes bányákban és ko
hókban alkalmazott munkások száma 1886— 1890-ben átlag 47.019 volt,
1894-ben 64.573 és 1895-ben 61.696, a mely számokban a sóbányászat 
munkásai nem foglaltatnak. Részletezve e számokat látjuk, hogy a kincstári 
és magánbányák munkásainak számai a következők voltak, u. m .:

kincstári magán

886— 1890 9.949 37.070
1894 9.113 55.460
1895 10.094 51.602.

A magánbányákban elfoglalt munkások száma tehát szépen gyarapo
dott, mig a kincstári bányákban előhaladásról e tekintetben sem lehet ko
molyan szó. A statisztikai számokkal azonban kétségtelenül óvatosan kell 
bánni, mert e számok a dolog természetéből folyó bizonyos tágulási és össze- 
húzódási együtthatókkal is bírnak, melyek nem egy dolgot be is takarhat
nak. A mennyiben pedig egy bányamű termelésében az érczgazdagság, az
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előfordulási mód is rendkívüli fontos tényezők, a melyeket megváltoztatni 
azonkívül még hatalmunkban egyátalán nem is áll, jó lélekkel mondhatni, 
hogy az említett természeti viszonyok nálunk még lényegesen épen nem 
rosszabbodtak. Hanem igenis a bányaműveléstan, az előkészítés, a kohá
szat az utóbbi időkben lényegesen tökéletesebbedtek, még pedig a bánya- 
mttveléstan azzal, hogy a geologiát természetszerű alapul választotta, a 
többieket pedig a fémeknek csökkent árai sarkalták előre, minek folytán az 
előállítási költségeket a lehető minimumra alászállítani kellett, az arany
termelésben pedig az a nagy nyereség volt a főrugó, a mely az arany -  
mluták  folytán bekövetkezett.

Azt hiszem, elérkeztem érezbányászatunk bajának főforrásához. Ne
künk mindenekelőtt leendő bányatisztjeinket a modern időknek megfelelő 
alaposabb természettudományi, főleg pedig geologiai ismeretekkel kell el
látnunk, mintsem az eddig történt. E dolog magával hozza azt, hogy a 
selmeczbányai m. kir. bányászati akadémia tanítási tervezetét gyökeresen 
átalakítani, újra szervezni kell. Bányászaink képzettségének magasabb 
fokra kell emelkednie!

Másrészt a bányatisztek fizetését sokkal inkább meg kell javítani, mint 
a hogy ez eddigelé történt. Iparvállalatokat ugyanis sohasem szabad kizá
rólag a hivatalnok-intézmény szabályaival mérlegelni, már pedig a bánya- 
müvek éppen első rangú iparvállalatok! E tekintetben a magán-társulatok 
nagy előnyben vannak, kik saját javukra foganatosítják ama régi igazságot 
is, hogy jobbat egyúttal jobban is meg kell fizetni. Ismerek kisebb szabású 
bányaművek igazgatóiból nehányat, kiknek fizetése sokkal nagyobb, mint 
éppen magáé egy magyar királyi bánya-kerületi igazgatóé i s ! A magán
bányák azonban mégis folytonosan gyarapodva haladnak előre. Az állami 
gazdálkodás, csakúgy mint bármelyik más, okvetlenül rósz, ha a valódi álla
potokhoz simulni nem tud vagy nem akar, s az állami gazdálkodás még 
olcsónak éppen nem is mondható. A merev hivatalnoki intézmény és az 
állami hierarchia szigorú szabályai a rugalmas iparvállalatok sikeres elő
mozdítására kétségtelenül aligha alkalmasak.

Ezen itt érintett, bizonyára nem éppen örvendetes következtetések 
azok, melyek az ezredéves országos kiállítás érezbányászatának tanulmá
nyozásából önkéntelenül folynak. Yajha érezbányászatunk is szebb jövő
nek, kedvezőbb sorsnak nézne egyáltalán elébe, mintsem a hogy a dolgok 
állásából a millennium idején látszik! Végül egy megfelelően szerkesztett és 
szigorúan végrehajtandó bányatörvényről is kell mielőbb gondoskodni, 
hogy az új évezred a bányászat és különösen az érezbányászat terén is jó
létünk megerősítéséhez és megfelelő fejlesztéséhez legalább már a tizen
kettedik órában egyszer hozzá is fogjon !
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IV. Sóbányászat.

A sóbányászat tere sokkal nyugodtabb valami, mint a minőt az eddig 
tárgyalt bányaművekben láttunk. A bányászat-kohászati csarnok közepén 
volt a hazai sóbányászatnak egységes, szép, látnivaló és tanulságos cso
portja. Hazánk fontos és gazdag sótelepei Máramaros, Bereg, Ung, Zem
plén és Sarosmegyék területén vagyis északkeleti Magyarhonban, továbbá az 
egykori Erdélyben Alsó-Fehér, Kolozs, Torda-Aranyos, Szolnok-Doboka 
és Szeben megyékben vannak. A m. kir. ide vonatkozó főbányahivatalok 
székhelyei Akna-Szlatina, Marosujvár és Sóvár és ez utóbbi kivételével, 
hol most csak sófőzés folyik, tulajdonképen két sóbánya-kerület van, a 
máramarosi s a marosujvmi. A kimutathatóan legidősebb sóbányáink a 
máramarosi kerületben, névszerint Rónaszéken vannak és hazánkban a 
legtisztább kősót a marosujvári kerületben Deésaknán termelik.

A kősó egy minden geologiai időszakban elterjedett kőzet, úgy hogy 
úgy az idős mint pedig a fiatalabb képződményekben némelykor alig elgon
dolható óriási tömegekben van meg. Magyarhon kősótelepei a fiatalabb idő
szakba, a harmadkorba valók, a mely körülmény azonban kitűnő minősé
gükre semmi tekintetben sem hátrányos. Mivel nálunk a kősó az állami 
monopolium tárgya, egyúttal sótelepeink roppant mértékénél fogva is 
sótermelésünk semmi különösebb ingadozásoknak sincs alávetve. Itt a fej
lődés nyugodtan, de annál biztosabban halad előre, mint azt a következő az 
egyes időszakoknak megfelelő termelési adatok is bizonyítják:

tonna

1881— 1885 (átlag) 159.244
1886— 1890 (átlag) 160.060

1892 176.868
1893 167.209
1894 169.282
1895 169.395.

A külföldre kiszolgáltatott kősó mennyisége pedig az alábbi volt

tonna

1886— 1890 (átlag) 10.590
1891 5.790
1894 6.960
1895 7.530.

Ez utóbbi tekintetben tehát lN91-ben nagy visszaesés állott elő. A vi
lágon Nagy-Brittannia a legtöbb sót termelő állam, de egyúttal vegyi ipará
ban a világ legelső sófogyasztó állama is.
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A kiállításon sóbányáink igen szépen voltak képviselve. Mindent 
egybehordtak, a miből a laikus úgy mint a hozzáértő kellemesen tanulha
tott. A m. kir. sóbányamüvek kiállítása e tekintetben a bányászat-kohászat 
egesz csarnokában legelöl állott.

Látni lehetett a «Rónaszéki Ferenczbánya» remek miutáját, minden

A királyvölgyi ősrégi kösútermelés maradványai.

részleteiben mesterileg elkeszítve, s a melyben a mi sóbányáinkban hasz
nálatos talpfejtésnek minden szakaszát aprólékos pontossággal ábrázolták. 
E bányát 1705-ben tárták fel, művelési talpának területe 20.050 m‘2, az 
akna szájától lefelé számítva mélysége 106 m, mely adatokból ezen a kő
sóba vájt dómszertt műnek koloszszális méreteit valamennyire megítélhetni. 
Egy 3zép bányatérkép (1 : 1000) valamint egy 1772-ből eredő érdekes tér
kép voltak a további nézni valók. Itt voltak azon fatörzs- és ágdarabok is
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kiállítva, melyekre 1893-ban a Ferenczbányának egy ujonan nyitott vágá
sában, a föld szinétől mintegy 120, a sóháttól pedig 55 meterre, kőzetdara
bok társaságában bukkantak.

Az Akna-Szlatinán  levő Lajos- és Kunigunda-bányák térképei sem 
hiányoztak, melyeknek diagrammok, sódarabok, kőzetek stb. voltak a hasz
nos kiegészítői. Érdekesek voltak még a kristálytiszta sóból faragott dísz
tárgyak is (kereszt, levélnehezék, kancsó, tál stb.), melyeket F lórián K ároly 

sófaragó Rónaszéken állított ki. ;
Ezen kiállításban a történeti mozzanatról is kiváló figyelemmel gon

doskodtak. így kiállították U l á s z l ó  királynak egy 1498-ból eredő szabadság
levelét, továbbá a gróf FESTETicH-féle munkás statútumot 1778-ból. De a 
legérdekesebb volt a királyvölgyi ősrégi, vízzel történt kősótermelés ma
radványainak a kiállítása.

A Királyvölgy felhagyott sóbányahely a felírások szerint Szlatinától 
észak-nyugatnak, 32 km távolságra fekszik, hol 1817-ben egy új aknatorok 
lemélyesztése alkalmával 13,28 m mélységben egy ősrégi bányaüreget és 
még egy más, szintén ősrégi műveletet is felfödöztek. A fejtés édes vízzel 
való oldással történt és az ide tartozó ősi szerszámokat stb. eredetiben, ki
merítő rajzokkal és szöveggel is ellátva mutatták be. Az ősi létra fokai
0,47—0,63 m távolságra állottak egymástól, a mi az ősi bányászoknak nem 
valami kellemetes mozgást engedhetett meg. Megjegyeztem még, hogy az 
1846. és 1817-ik években is födöztek fel ilyen ősi sóbányaműveket.

A máramarosi sóbánya-kerület termékeit még gazdag választékban 
külön is egybeállították, a munkásoknak egyszerű sajátságos szerszámaival 
együtt, mely utóbbiak sorában a hajlékony galagonyafából készült rövid 
nyelű csákány kiválóan érdekes volt.

De a marosujvári kerület sóbányái sem maradtak semmi tekintetben 
hátra. Ide tartoznak Marosujvár, Deésakna, Parajd, Torda és Víz
akna ismert sóbányái. Parajd (Udvarhely megyébeu) különösen érdekes 
azért, mert itt az 50—80 meter magas dombokban szabadon föltárt sótes
tek, igazi sóhegyek vannak, mint a minők Spanyolországban (Cardona) is
meretesek. Vízaknán az 1816-ban felhagyott úgynevezett Nagybánya csön
des nyugvóhelye a csatában 1849-ben elhullott 300 honvédnek, a honnét 
1890*ben egy felhőszakadás után a víz hat hullát meglehetős jó megtartási 
állapotban a napvilágra hozott.

Ezen sóbányák is igen szép térképeket, photographiákat és diagram
mokat állítottak ki, valamint az «erdélyi» összes sóbányákban termelt só
mennyiséget 1867-től 1894-ig évenként külön feltüntető gondos táblázatot 
is. A szép átlátszó sókristályok úgy mint a sótermékek egyáltalán, azután 
egy szép karcsú kősó obeliszk, rajta az aránylag igen ritka vörös szinű kő
sóból szépen kifaragott magyar czímerrel, a marosujvári Stefánia bányának 
kősóból (1:100) elkészített mintája, majd a többi bányák harangidomú le
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fejtésének mintái, közöttük a parajdi régi sóbányáknak sajátságos hasá
bokra szétválasztó lefejtési módja és szerszámai: mindezek az igen ízlésesen 
egybeállított, tanulságos és érdekes tárgyaknak egész özönével szolgáltak.

Bosznia és Herczegovina iparcsarnokában is meg lehetett találni a 
sóbányákat, mely tartományokban már 400—500 évvel Krisztus előtt az 
illyrek is termeltek sót. Az okkupálás idejében G ornja-és Dolnja-Tazla 
mellett a sóforrásokból évente nehány száz tonna kősót termeltek, és ma
napság a sófőzők Siminhan-bán és Dolnja-Tuzlában  dolgoznak, hol
1895-ben 12.757 tonna főttsót produkáltak.

É sómennyiség lényegileg a tartományok saját szükségletét födözi 
ugyan, de nem jelentéktelen mennyiséget Bulgáriába is kiszállítanak. 
Bosznia-Herczegovinába is behozták már a só-monopoliumot. A kiállításban 
profilok, szép képek, sóminták, sóvizek és sóelemzések gazdag választéka 
állott a tanulmányozónak rendelkezésére. .

V. V egyesek  és záradék.

A bányászat-kohászat csarnokában még a tárgyaknak egész serege 
volt, melyek a tulajdonképi bányászattal csak kevéssé függnek egybe. Voltak 
még speciális kiállítások is, melyek egyes tárgyakra vagy vidékekre szorít
koztak. így például a csarnok emeletén Bars vármegye területének kőzetei
ből egy szép és teljes gyűjteményt állított ki, hozzá csatolván a geologiai 
térképet is. Mindenesetre elismerésre méltó vállalkozás volt ez, mely bár 
minél több követőt is buzdítana! S t a h l  Mór ugyanott Máramaros megye 
ásványait mutatta be dicsérendő buzgalommal és a földszinten a m. kir. 
selmeczi bányász-akadémia kiállításában a selmeczi bányakerület ásványai
ból volt egy gazdag és szép gyűjtemény látható. Ezen akadémia egyébiránt 
tárgyaiból és munkáiból egy egész tömeget adott a közszemlének. A;^elmeczi- 
és felsőbányái m. kir. bányaiskolák is szép tárgyaiknak sokaságával vettek 
részt a kiállításon. Meg kell különösen említenem, hogy a selmeczi m. kir. 
bánya-akadémia hallgatói remek víz festményeikkel a figyelmet kiválóan 
magukra vonták.

A z emeleten még Z soldos F erencz  bányamérnök fúrópróbákat mély
fúrásokból, a máriavölgyi (Pozsony megye) «Első Magyar Palabánya» 
mindennemű pala-mintákat, B illitz  F erencz kőbánya-birtokos a kitűnő, 
tiszta ugodi és tapolczafői mészköveket Veszprém megyében, K ramer G. K. 
agyagot Párvárói Besztercze-Naszód megyében, W eissk o pf  A dolf bánya- 
vállalkozó Görömböly-Tapolczáról Borsod megyében származó agyagmin
tákat, festékföldeket, mészköveket és készítményeket a földszinten mutatták 
be. E z  utóbbi helyen volt a «Hazai asphaltipar-részvény-társaság» tanul
ságos kiállítása is (asphaltbányáik Tataroson, Bihar megyében); a «Ma
gyar A sphaltr  észvény társaság» (bányáik Felső-Dernán, Bihar megye) és
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a «Bihar-Szilágyi olaj-ipar részvény-társaság» (bányászatuk Zsibőn, 
Szilágy megye), szép tárgyaikat egy külön pavillonban mutatták be.

Magyarhon ásványolaj-termelése most újból lendülni kezd, mint az 
alábbi termelési adatokból is látni, melyek az egyes években termelt ásvány
olaj mennyiséget adják, ú. m .:

tonna

1 8 9 1 7 2 6 , 2

1 8 9 2 2 0 , 2

1 8 9 3 1 4 ,3

1 8 9 4 2 0 6 1 , 5

1 8 9 5 2 0 8 3 , 0

r f
A petróleum termelésében az Egyesült-Államok Eszak-Amerikában 

(1894-ben: 6.158.119 tonna termelés), Oroszország (1894-ben: 4.873.000 
tonna), Ausztria 1894 ben: (131.930 tonna) és Canada (1894-ben: 116.000 
tonna) járnak legelői. A «Fiumei kőolaj finomító részvény-társaság» igen 
tanulságos pavillonjában közzétett adatok szerint különben a világ összes 
petróleum-termelése 1895- ben az alábbi vo lt:

tonna
É.-Amerikai Egyesült-Államok _ 4.993.800
Oroszország ...........................  ...  6.171.500
Osztrák-Magyar monarchia _ ... 250.000
Canada...........................  ... .... 144.000
Oláhország ... ... ...................  80.000
Németország ........... ...........  17.940
Olaszország .................. ... ... 3.000
Egyéb államok ... ... ...........  863.000

Összesen _ 12.523.240

Másrészt meg a világ összes petróleum termelését 1859-től 1895-ig 
a következő számok adják, ú. m .:

tonna

É.-Amerikai Egyesült-Államok 98.155.644
Oroszország ... ... _ _ 49.692.477
Osztrák-Magyar monarchia...........  1.969.658
Canada ... .................. . ... 1.921.007
Oláhország ... ... ...................  855.819
Németország — ...................  169.504
Olaszország ........... ... ...........  17.834
Egyéb államok ... . . ........... 5.939.900

Összesen 158.721.843

E társaság pavillonja a petróleum szempontjából gondosan kimerítő 
volt. így ott láttam Horvát-Szlavón- és Dalmátország földtani térképét 
Dr. G0RJAN0vic-KRAMBERGER-től a petróleum-, naphta és asphalt termőhe
lyeinek kitüntetésével, valamint a kőolaj termőhelyeit egy az egész világon 
feltüntető térképet is. Nyers anyagok, kőzetek, minták és képek egész so-
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kasága kötötte itt le a figyelmet e rendkívül gondosan szervezett pa- 
villonban.

Hazánk kőolaj-ügyében azonban már egy igen örvendetes, alapos lépés 
történt is. Dr. W ek erle  S ándor volt m. kir. miniszterelnök ő nagyméltó
sága ugyanis 1803-ban B öckh JÁNOs-t, a m. kir. földtani intézet igazgatóját 
beható tudományos geologiai tanulmányok végzésével megbízta, hogy az 
oly annyira fontos hazai petróleum ügyében végtére a kellő felvilágosítás 
birtokába juthassunk.

Ismert dolog immár, hogy geológusaink a legfontosabb ide vonatkozó 
területeket bejárták és az igen gondos tanulmányok eredményei már közre 
is vannak adva. A mélyfúrásokat is megkezdették már és október hó elején 
az 1896. évben történt az a nevezetes dolog, hogy Szacsal községben, 
Máramaros megyében, hol B öckh J ános min. oszt. tanácsos utasítása nyo
mán — ki időközben saját tapasztalatai révén az ottani geologiai viszonyok
ról, különös tekintettel a petróleumot tartalmazó rétegekre, egy valóban 
mesteri kézre valló kitűnő tanulmányt is publikált — a mély fúrást meg
kezdve már mintegy 500 m mélységig le is hatoltak: egy elannyira gazdag 
és rohamosan feltóduló petróleum forr ást nyitottak meg, hogy a petróleum
nak kolosszális erejű felszökkenése a vascsöveket is mintegy 150 meter fo
lyó hosszúságban összegörbítette! Itt, a mennyire az értesülésemhez jutott 
megbízható hírekből Ítélni lehet, nemcsak a tudomáw/ egy igazi győzelmé
vel állunk szemben, hanem egyúttal a mélységnek egy igen fontos kincse is 
az, mely a napvilágra került, melynek ipari és közgazdasági nagy jelentősé
gét bizonyára nem is szükséges hangsúlyozni.

A bányászat-kohászati csarnokban meg a környező szabad területen 
voltak azután a zsidóvári, Krassó-Szörény megyei bányákból származó 
kövező kövek, szintúgy a Kissebesről származók is, üzemtérképpel, az elter
jedés térképével, a termelés diagrammjával, photographiák kai stb. illu- 
strálva bemutatva. Látni lehetett a 20 m magas zoborhegyi ezredéves emlék
oszlop photographiáját is, a mely műtárgy kissebesi kőből épült. Igen szé
pen megmunkált rhyolit-tufa mintaköveket állított ki mádi K oyács L ászló a 
Telkibánya mellett fekvő cserepest kőbányájából, Abauj-Torna megyeben, 
továbbá K ornis K ároly bazalt koczkákat Somosuj faluról és Fülekről, 
végre G áll J ózsef szintén bazaltokat Lukareczről Temesmegyében.

Az építőkövek saját kiállítása egyébiránt az építő-ipar csarnokában 
volt látható.

A m. kir. bányaművek kiállításainak sorában volt E gger  t k s t v é r e k  

gyűjteménye is, kik a m. kir. opál-bányákat Dubnik-Vörösvágáson Sáros
megyében ez idő szerint bérlik. E  bányák terméke Európának legszebb és 
legbecsesebb drágaköve: a magyar nemes-opál.

E drágakőből 1873-ban a bányák az időtájbeli bérlője G o l d s c h m i d t  

a bécsi világkiállításon egy olyan remek gyűjteményt állított ki, mint a
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melyhez fogható eddig nem is volt. Az ezredéves országos kiállításon egy 
nem épen exquisit, de mégis eléggé jó gyűjtemény volt a nemes-opálokból. 
A bányák photographiái, azután kőzetek és nyers opál változatok voltak 
láthatók, egy külön szekrényben azután igen szép csiszolt nemes opálok is, 
ez utóbbiak sorában egy 381 gr súlyos nyers nemes-opál darab. A leg
nagyobb csiszolt nemes-opál 299/i6 karatos volt, értéke 1200 forint. A leg
drágább darab 17Vi6 karat súlylyal 2500 forintos, a legolcsóbb pedig, egy 
5l2/i6 karatos úgynevezett oculus ára 230 frt vala. Ez ismert becses drágakő 
szelíd szinpompája a kiállításon is nagyban hódított.

Magyarhonnak dísztárgyakra használatos kőzeteiből az Iparcsarnok- 
hnn voltak mutatók, hol a szép nemes-serpentint Borostyánkőről (Vas m.) 
H ö f e r  J ó z s e f  és f i a  igen csinos tárgyakban megmunkálva állították ki. Ott 
voltak a zsoboki úgynevezett «márvány» gyárnak Kolozs megyében a ké
szítményei is, mint asztallapok, vázák, csészék stb., igen szépen kidolgozott 
tárgyak mindannyian, csakhogy ez az anyag épen nem márvány, hanem 
egy kellemetes tarka színű szemcsés g yp s! A közoktatási csarnokban láttam 
még a zalathnai állami kőfaragó- és kőcsiszoló szakiskolától kiállított szé
pen megmunkált díszköveket és dísztárgyakat is.

Igen sokáig tartana azonban, ha mindazon tárgyakról kívánnék meg
emlékezni, melyek a kiállítás területén általában a bányászathoz némi 
viszonyban állottak. Ekkor az Építőipar csarnokán kívül még a Vegyi- 
ipar kiállítását is meg kellene beszélni, de mindezek már inkább a technika 
s a technológia körébe tartoznak.

Még a mezőgazdasági csarnokban láttam nagyobb számú ásványokat és 
kőzeteket a Magyarországi Kárpát-Egylet Iglón kiállításában, mely a Magas 
Tátrát és környékét e tekintetben is bemutatta. Itt volt a többi között egy nagy 
tjuarzkrislály is, mely tudtommal a legnagyobb az ez ideig ismeretes hazai 
quarzok között; termőhelye az ismert vasércz-bánya Bindt, Szepesmegyében.

Az aggteleki, barlangligeti és sziliczei barlangok cseppköveit is kiállí
tották, azonban egészen természetellenes módon, mert azokat a padozaton 
egyenesen fölfelé irányuló állásban helyezték el. A gánóczi mésztufából egy 
nagy darabot mutattak még be, melyben egy beágyazott mammuth vég
tagot lehetett látni.

Mielőtt azonban most a hazai bányászatnak az ezredéves országos 
kiállításon bemutatott remek tárgyaitól elbúcsúznék, meg kell még a kiállí
tás nyomtatásos kalauzairól is emlékeznem, mert hisz azok voltak hivatva az 
érdeklődőknek a kívánt felvilágosításokat első sorban megadni. A VIII. cso
port hivatalos katalógusában rövid, de igen jól kidolgozott czikkek voltak, 
melyekből alapos felvilágosítást lehetett általában szerezni. De mint kalauz 
a kiállításban magában, legalább a Villa alcsoportban ez a katalógus leg
alább az első kiadásban, mely még október hóban is járta, teljesen haszna
vehetetlen volt. Ez kétségkívül első rangú hiba volt.
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A csarnokban egy szolid külsejű könyv is volt kifüggesztve és meg is 
lehetett vásárolni, névszerint a D é r y  K á r o l y  szerkesztésében és kiadásában 
megjelent «Magyar Bánya-Kalauz»  negyedik évfolyama 1806-ra. Ez igen 
gondos munka Magyarhon mai bányászatának egy lelkiismeretesen vázolt 
képét nyújtja; ennek és az országos m. kir. statisztikai hivataltól szer
kesztett és kiadott «Magyar Statisztikai Évkönyv», új folyama III. köteté
nek (1805-ről) adatait használtam fel e dolgozatban java részben én is.

Gazdag tartalmú, tanulságokkal tele füzet volt «A magy. kir. Föld
tani Intézet és ennek Kiállítási tárgyai» czímű munka is, melyet B ö c k h  

J á n o s  és S z o n t a g h  T a m á s  állítottak össze; benne 115 oldalon nemcsak az 
intézet és kiállított tárgyainak pontos és reszletes leírása volt, hanem 
B ö c k h  J á n o s  mesteri tollából még két igen alapos és érdekes czikk is, me
lyek közül az egyik tartalmazta a geologia fejlődésének rövid történetét 
Magyarhonban az 1774-től 1806-ig terjedő időközre.

Egyes kiállítók is adtak ki igen szépen kiállított és alapos Katalógu
sokat, mint a liimamurány-Salgótarjáni-, az Urikány-Zsilvölgyi-, a szab. 
osztr.-magy. Államvasút-, az első szab. Danagőzhajózási-, a Kisalmás- 
Porkurai társaságok, 0  k i r .  F e n s é g e  F ü l ö p  S z á s z - C o b u r g - G o t h a i  h e r c z e g ,  

m ád i K o v á c h  L á s z l ó  stb. Tulajdonképen e katalógusok azok, melyekbe az 
ezredéves országos kiállítás szellemi nagy haszna mindenkinek hozzáfér
hetően letéve megmaradt, tehát igazi benső köszönet az, melylyel e füzetek 
kiadóinak mindnyájan tartozunk. Horvát-Szlavonországról valamint 
Bosznia-Herczegovináról is végül olyan alapos és kimerítő műveket kap
tunk, hogy e munkák nemcsak a nevezett tartományoknak általános nagy
rabecsülést biztosítanak, hanem másrészt igen nagy szolgálatot teljesítettek 
az ezen tartományokra vonatkozó mindennemű viszonyok helyes ismeretei
nek elterjedésében is.

Búcsúzzunk el ott, hol kőrútunkat megkezdettük. A bányászat-kohá
szati csarnok főkapuján belépve rögtön a véghez is jutottunk, mert a legelső 
tárgy, mi szemünkbe ötlött, a körmöczbányai m. kir. pénzverő hivatalnak 
minden tekintetben gazdag kiállítása volt, hol eleintén szemünk láttára 
«csinálták a pénzt.» Ez a sikernek gyakorlati megkoronázása, mert hi
szen mi egyéb a pénz, ha nem más, mint reális formába öntött, egybehal
mozott energiája az emberek iparkodásának, a mely jelenleg is az egész vi
lágon uralkodik úgy, hogy a leggazdagabb nemzetek egyúttal a legintelli
gensebbek is. Adja az ég, hogy drága hazánk úgy a lefolyt ezredéves orszá
gos kiállításnak sokféle tárgyaiból, mint pedig a múltak keserves sorsából 
és hibáiból okulva, gyermekeinek előhaladásában az emberi tevékenység 
minden mezején azon helyet vívja ki magának, a mely egy intelligens és 
vagyonos nemzetet méltán meg is illet.

(E  sorozatot folytatjuk.)


