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A Pelsöcz-A rdói czink- é s gálm a fekhelyek.
M aderspach L iviustól.
(Előterjesztve a m. földt. társ. 1877. május 9-ki szakülésén. — Egy át
nézeti földtani térképpel.)

A Pelsőcz-Ardói bányászatnak kezdetét, adatok hiányá
ban, egész pontossággal nem határozhatjuk meg. A legrégibb
adatok szerint a kincstár dolgoztatott legelőször Ardón
ólomra c. 1680 körtil. 1760-ban bizonyos Fábry András van
Eljegyezve mint kutató. 1816-ban a Sebők család birta a
bányát. 1850—1860. években Sárkány, Gotthard, Szontagb
és Lichard család volt ottani bányabirtokos. 1870-től
1875/76-ig egy rozsnyó-csetneki társulat dolgoztatott czinkérczre és az első nagyobbszerü tiszta czinkércz-(fényle) külde
ményt eszközölte Belgiába. 1876 tavaszán poroszok, neve
zetesen Reichmann Sámuel és utánna többek látogatták meg
a bányát és a régi halnában gálmát találtak. Egy porosz
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társulat alakult nemsokára, mely a bányát meg is vette.
Azóta máig még két porosz vállalkozó kutatásokat részint
készpénzben vett meg, részint saját nevén uj kutatásokat
jelentett be. így dolgozik Hosszúszón Stolze Lajos a „Ver
einigte Laura és Königsbütte“ nevében, Goldstein Zsigmond
Ardón, az úgynevezett Lukovistyában, a Vrcb közelében és
Lekenyén. A kutatások gálmára 1876 óta az egész Gömör
és Torna megyei triaszmész-képletben oly mérveket öltöt
tek, hogy máig c. 1 0 0 0 szabadkutatás jelentetett be a bányahatóságnál. 1877. február hóban Pelsőcz város közelében
egy magántársulat (közbirtokosság) szintén gálmára ak
mely uj feltárás nem sokára adományoztatni fog. Ef
darabokban találtatott az érez következő, de máris kút;
silag lefoglalt határokban: Vigtelke, Szalócz, Borzova,
dócska, Szilas, Kecső, Imola, Horka, Nasztraj, Teresztenye,
Szőlős-Ardó stb.
A feltárásoknál eddig legnagyobb sikert aratott az
első porosz társulat („Sámuel öröme“ bányamező) a „Ro
mán akna“ és egy 190 méternyire attól nyugat felé fekvő
ereszke (Schleppe) által. A Román akna azon helyen mélyesztetett le, hol a régiek is dolgoztak, az úgynevezett Bányiszko vagy Bánka vidéken. Az akna eddig 38 méternyi
mélységre hatolt és a túlsó oldalon vázolt rétegek met
szettek át.
A Román-aknai feltárás azt mutatja, hogy itt teleptelérszerü érczlerakodással van dolgunk. Az eddig észlelt
összes Gömör megyei triászképletben éjszak felé irányzott
rétegdülést constatálhatunk. Ezen általános dőlésnek megfelelőleg az érczlerakodmány is ilyformán fordul elő: dülés
50—70 fok éjszak felé, csapásirány pedig kelet-nyugat
(6h—18h). Az érezfekhelynél szembetűnő a vörös agyag vagy
márgaagyag, mely a lerakodásnál lényeges szerepet játszott
és melynek vastagsága nehány millimétertől 2—3 méterig
terjed és a tulajdonképeni telepkitöltést képviseli. A Román-
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aknától kelet felé legújabban egy második telepet talál
tak, mely az elsőt metszi és a Csonka-völgy feié ta rt; dő
lése ugyanaz mint a főtelepé, csapása pedig 8 \ Az egész
Román-aknai előfordulás bizonyítja, bogy a dolomit, mely kék

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

márgás üledék,
h) sötét szinü fekU D olom it,
sötétk ék dolom itos fedő Triasmész,
i) világos szinü, vörös von alos feküm ósz
világosabb Triasmész,
(S ohlen k alk ),
sötétkék törékeny D olom it,
g) k itöltésn ek szöveg alakja a k eleti vájsárgaszinü D olom it,
végn él :
sárgás D olom it vékony agyagszalagokkal, 1. vörös (márga) agyag,
vörös és sárgás agyagkitöltés gá lm iv a l, 2. czin kfényle,
czink ős ólom érczczel. A G alenit szór 3. g.ílma.
ványosan jön elő a compact czinke'rczben.

és fehérvörös Triasmészkőben előfordul, azon kőzet, a mely
hez érczlerakodás kötve van. A dőlés nem mindig egészen
szabályos, és nem szenved kétséget, hogy az oldat átjárta a
repedezett kőzetet és hogy az ezen rétegzéshez tartozó hasadékokban előforduló lerakodások újabb keletkezésőek, mint
maga a kőzet. Hasonló, de némikép eltérő képet nyújt a
lukovistyai akna. Itt a Dolomit és fekőmész közt, vörös,
csillámló werfeni palák közt, sárgás, gálma féle kőzet mu
tatkozik ; ezt követi a Román-aknai sötölkék Dolomit,
vörös agyagszalagokkal, melyekben máris egyes gálmada9*
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rabokat lebet találni. így a wertem palák és a Dolomit közti
érintkezés okvetetlen igen fontos az érczkutalásra nézve.
Megjegyzendő, hogy a werfeni pala Lekenyétől kezdve
kelet felé, egészen Jablonczáig egyes szigetekben mutatkozik
és bogy mindenütt e helyeken régi hányásokra akadunk, jeléül
annak, hogy elődeink is ezen eontactokat vették figyelembe
kutatásaiknál. Egészen másképen mutatkozik a Pelsőcz nagy
begyalján nyitott érczfeltárás. A csapás iránya itt is ugyan
kelet-nyugat, éjszaki düléssel, de a keresztül metszett réte
gek más kinézésüek mint Ardón. Itt rózsaszinü világos mész
fölött (hasonló az ardói fekvésű mészbez) homokos sárgás
márga következett, azután sárga agyagkitöltés gálmával,
továbbá vörös márga-agyag hasonló az ardóihoz. A fedő kő
zet eddig még nincs elérve, de ez nem lehet más, mint az
egész nagy begyen előforduló fehéres, dolomitos mészkő.
Hiányzanak-e itt egyes rétegek vagy nem és miféle okoknak
tulajdonithatjuk ezen eltéréseket, ezen kérdésekre nézve talán
már a közel jövő ad felvilágositást. A porosz bányászok és
szakférfiak azon nézetben vannak, hogy itt nálunk is a
gálma előfordulása olyforma teknőt képez a fekümészen,
(Soblenkalk) mint felső Siléziában, mely nézethez azonban
a fentebb előadottak után nem csatlakozhatom. Vegybontások
szerint az ardói gálma 30—50°/0-ig tartalmaz czinkef. A
tiszta (sötét) czinkércz kétféle: czinkfényle (Blende) és
czinkpát. A czinktartalom ezen érczekben 42—46°/o> ólom
11—19°/o? ezüst O’OIO—0 016 p. ű. Az eddig termelt gálmaércz mind Poroszországba szállittatik, egyáltalában csak a
poroszok érdeklődnek e nagyreményű kutatások iránt, me
lyek kiváló fontosságúak hazánk iparfejlődésére és eddig
is már jelentékeny összeget áldoztak a feltárásra és területfoglalásra. Sajnos, hogy hazánkban nem elég élénk a
vállalkozó szellem; ezen iparág kezdetben már a külföld
kezébe jut, a nyers anyag kimegyen, a kész gyártmányt
pedig ismét drága pénzen behozzuk.

