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Az urvölgyi bányászathoz.
Pécli A n ta ltó l.

(Bemutatva a magy. foldt. társ. f. é. novemb. hó 7-éu tart. szakülésén}
(Egy ábrával.)

Az urvölgyi telérek keselyköben és csillámpalában for
dulnak elő ; a keselykő a csillámpalán fekszik, a keselykö- 
vön pedig triaszmész.

A vállapok ezen bárom kőzet között igen lapos dő
léssel bírnak, a telérek átmennek a keselykőből a csillám
palába, de nem a mészkőbe, ugy bogy biztosan lehet állí
tani, bogy a telérek a mészkő lerakodása előtt képződtek.
A telérek éjszaki csapásuk irányában mintegy 3000 ölnyi 
hosszúságban föl vannak tárva és mi vehettek ; a telérekeu 
igen sok vetődés észlelhető, melyek közül némelyek a telér 
csapásával párhuzamosak s velők egykoruak lehetnek (?) 
mert érczesek és a mészkőbe nem hatolnak , némelyek azonban 
meddők, a telérek csapásával keresztben állanak s a mész
követ is elmozdították helyéből, ezek tehát minden esetre 
újabb korúak.

A hegység emlitett három kőzete ritkán érintkezik 
közvetlenül egymással, rendesen bizonyos elmállott, vörös 
szinü, palás szerkezetű agyag, melyet Úrvolgyön általában 
vörös palának neveznek, fekszik a két különnemű kőzet 
közt, különböző, néha 5— 6 ölig is terjedő vastagságban. 
Az emlitett ujabbkori vetők tölteléke is ilyen vörös pala.

Az úrvölgyi bányamivelés déli része (1. az ábrát) már 
igen régóta el van hagyva; ezen déli rész szélén három 
vörös pala-telep van a régi térképeken megjelölve, melyek 
közöl kettő nem nagy jelentőségű vetéseket okoz a telére- 
ken 5 a harmadik, legdélibb fekvésű azonban teljesen el
vágja a teléreket, melyek egészen odáig érczesek voltak,
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és lemivel tettek. Ezen vörös palának csapása, több egymás 
felett levő szirten meg Van jelölve hosszabb vagy rövidebb 
vágatokkal, melyekre az van írva, hogy vörös palábau^haj- 
tattak; azonban a legdélibb vörös palán túl is vannak 
a telér csapás irányát követő egyenes vágatok, azon 
megjegyzéssel, hogy meddő mészkőben hajtattak. Ezen meg
jegyzés nélkül azt kihetné a szemlélő, hogy a telérek a 
vörös palán túl is megvoltak, s csak meddőségük miatt ha
gyattak el. Ho^y mi indíthatta a régi bányászokat ily hosz- 
szu meddő vágatok hajtására a csapásirányban, azt most 
igen nehéz megmondani, én azt vélem, hogy mivel az úr
völgyi telérek egy részének dőlése lapos és a mészkő ré- 
tegzetének dőlése is az, könyen megeshetett, hogy mi
dőn e vörös palát áttörték, egy ilyen rétegzet vállapjára 
találtak s azt a telér hasadékának és nyomának tartván 
addig követték, mig türelmök ki nem fogyott.

vöröspala mészkőkeselyhez csillámpala

A legmélyebb szint a középső kammerfeld, mely az 
utolsó vörös palát elérte, még mintegy 200  ölnyire van
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azon túl is hajtva a telérek csapása irányában ; a vörös- 
pala csapósára is 50—100 ölnyire terjedő vágatokkal föl 
van ezen szirt tárva ; a vöröspalán túl menő vágatra a 90. 
ölig az van följegyezve, hogy vörös palában hajtatott, a 
90. ölön túl fekvő részen pedig azon megjegyzés áll, hogy 
meddő mészkőben hajtatott.

A térképre irt ezen megjegyzések nélkül lehetetlen 
lett volna a legkisebb indokot is találni a bányamivelés 
ezen déli részének njbóli megnyitására, mert a hagyomá
nyon kivül számtalan jelentésekben is hitelesen constatálva 
van, hogy az utolsó vöröspalán túl a telérnek semmi nyoaia 
sem találtatott. Az emlitett megjegyzések azonban igen ala
pos reményt nyújtanak az ujabbi fölnyitás jó eredményére; 
mert ezen megjegyzésekből én azt következtetem, hogy, 
minthogy az egyes szirtek nem nagy magasságban vannak 
egymás felett és a felsőbb szinteken néhány ölnyi vörös
pala után mindenütt mészkőbe jutott a vágat, teljes lehe
tetlen, hogy a vöröspala vastagsága az emlitett legalsó szin
ten 90 ölnyi legyen ; az itt feltárt vöröspala tehát csak a 
mészkő és keselykő lapos vállapján fekvő vörös pa'a le
het, melyből a vágat a 90. ölben átlépett a mészkőbe, a 
a mint az ábra mutatja. Azt következtetem továbbá, hogy itt 
is a többiekhez hasonló, csakhogy nagyobb mérvű vetődé
sei van dolgunk és hogy ezen közép Kammerfeld-i vágat 
alatt fekszik a lesülyedett keselykő az éreztelepü ésekkel. 
Ennélfogva egy még mélyebben fekvő szintben, pél
dául a Károly-tárna szintjén, mely a vörös palát még nem 
érte el, ha a vöröspala keresztül vágatnék, nem mészkőbe 
hanem keselykőbe jutna a vágat és ezen szinten valószi- 
nüleg egész épségükben és jó minőségükben meg lehelne 
találni, a vörös palán túl is, az ércz-t elérőket.


