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É R T E K E Z É S E K .

A boiczai ércztelérek mellékközetéröl.
(Egy kőnyomatú táblával.)

Inkey Bélától.
(Előadatott a magy. földt. társulat 1879. október 8-iki szakülésón.)

Az u. n. erdélyi Erezi)egység, vagyis az Aranyos és a Maros 
völgyei között lévő hegyes vidék, két különböző geológiai időszakban 
volt székhelye a vulkáni működés nyilvánulásainak : a másodkor első 
telében az eruptiv tevékenység terményei leginkább basicus tömegkőzetek 
valának — Melaphyrok és Angitporpbyrok, mig a savasabb eruptiv- 
tömegek csak alárendelten szerepeltek. Hosszú időköz után a vulkáni 
erő a harmadkorban újra feléledvén, főleg andesites és trachytos hegyek 
létrehozásában nyilvánult és a basicus kőzetsorból csupán egy pár kisebb 
Basaltkúpot alkotott e vidéken. A kutatók ügyeimét leginkább a trachy
tos tömegek vonták magukra nemcsak változatos összetételük és tömeges 
előfordulások által, hanem főkép azon bányászati fontosságuknál fogva, 
melylyel mint az erdélyi nemesércztelérek anyakőzete birnak.

Mert hiszen tudjuk hogy Erdélyben is, ép úgy mint Magyarország 
fő bányavidékein, túlnyomólag a Trachytoknak zöldkőnemű válfajaiban 
lépnek fel a nemes érczek és ha itt ott a Trachythegyeket környező 
lerakódmányokba is csapnak át. a telérek, u. m. p. o. Verespatakon 
vagy a vulkoi bányákban, genetikai összefüggésük ama kőzetekkel ren
desen mégis könnyen kimutatható.

Az Erczhegység azon tagjában melyet Csetráshegység neve alatt 
ismerünk, vagyis azon hegylánezban, mely Nagyágtól Kőrösbányáig 
húzódik és gazdag ércztartalma által a bányahelyek majdnem szaka
datlan lánczolatának adott létet, a Trachytképlet sűrűén érintkezik a 
másodkor eruptiv tömegeivel és már a bécsi geológusok kutatásai óta 
tudjuk, hogy az ércztelérek több helyen Propylitből Melaphyrba hatnak 
át, még pedig — a mi elméletileg is igen nevezetes — n e m e s s é g ü k  
c s ö k k e n é s e  né l kü l .

Ilyen helyek, a meglevő irodalmi adatok szerint : Fiizesd, Mealu 
és Boicza hányái. * A mi az elsőket, t. i. a füzesdi Sz. Háromság és a 
vele szemben lévő Mealu hegy érczteléreit illeti, az állítás helyességéről 
alkalmam volt meggyőződni : itt a bányászat csakugyan félig a Propy-

*) L, H a u e r  u. S t ä c h e :  Geologie Siebenbürgens, 560—563. 1.
T s c h e r  m á k :  Porphyrgesteine Oesterreichs, 1869. 210. 1.
P o s e p n y :  Allgemeines Bild der Erzfübrung im siebenbiirgischen 
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litben félig a Melaphyrban mozog mivel a telérek az egyik kőzetből 
a másikba zavarta1 amil csapnak át.

De másképen áll a dolog Boiczán és az n. n. Valea mica bányáiban 
melyeknek érczfekhelyei, a flizesdiektől mintegy 3 kilométerré ENy-ra, 
egészen sajátságos geológiai körülmények között mutatkoznak; itt is 
két, egymástól lényegesen eltérő kőzetfajban találjuk az érczteléreket, 
t. i. egyrészt Melaphyrban, vagy jobban mondva sajátosan elváltozott 
Melaphyrtufában, másrészt egy quarztartalmu világos színű földpátkőzet- 
ben, mely a vidék Quarzandesitjeitől mind petrograpbiai minőségében 
mind geológiai fellépésében lényegesen elüt. A következő fejtegetések 
czélja kimutatni miszerint a boiczai érczteléreknek ezen mellékkőzete 
nem a harmadkori Trachytképlet tagja — <\ mint eddig állították, való
színűleg épen ércztartalmának alapján, — hanem több joggal úgy 
tekintendő mint a másodkor eruptív folyamatának terménye; más sza
vakkal — hogy a S v r e d i e l h e g y  k ő z e t e  nem Quarztrachyt hanem 
Qu a r  zp or p hyr.

A szóban forgó kőzet nem csak a Svrediel nevű hegykúpot alkotja 
Boiczától D-re, melyben a boiczai és valea-mica-i érczteléreknek nagy 
része van, hanem még több előfordulása van e vidéken, melyekről 
később fogok szólani. A kőzet tanulmányozására a Svrediel felületén 
található példányok, nagy mértékben elmállottak lévén, kevésbbé alkal
masok, ellenben a bányából még szilárdabb s frisebb kőzetet kaptam. 
Ezenkívül a fauragai völgyben valamint a füzesdi bányák közelében 
talált Porphyrkúpok szolgáltatták a következő kőzetvizsgálatok anyagát.

Kőzetünk világos felsites alapanyagáról és sűrűén behintett Quarz- 
kristályairól mindenütt könnyen felismerhető; az alapanyag, s követ
kezésképen az egész kőzet színe a húsvöröstől s vöröses ibolyaszíntől a 
tiszta fehérig mindenféle árnyalatot mutat. Tetemes Quarztartalmánál 
fogva a kőzet igen kemény, rideg és törése lapos vagy nagy-kagylós; 
természetes elválása majd táblás majd paralellepipedes.

Az alapanyag felsitszerű, azaz makroscoposan egyneműnek látszó 
fénytelen, nem áttetsző anyag; górcső alatt erős nagyításban vizsgálva 
mint igen finom polarizáló szemcséknek, ragasz nélkül való halmaza 
tűnik fel; a szemcsék polárizátioja a Földpátokéhoz hasonló, alakra 
nézve azonban nem oly hosszúkás léczalaku Földpátmikrolithokat képez
nek, minők az e vidékbeli Quarztrachytok alapanyagában, üvegbasisba 
beágyazott kristály kák szoktak lenni, hanem itt a kristály egyének sza
bályos fejlődésükben egymás által zavarva, szabálytalan polygonos szem
csékké váltak. Ez a szembetűnő különbség a kőzet osztályozásának 
kérdésénél figyelmet érdemel.

Az alapanyagban finom Magnetitpor van elhintve, de nem minden
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leihely kőzetében egyformán ; legtöbb van a fauraga völgyi Porphyrban, 
a bányakőzetben pedig alig van. A mállás külömböző foka az alapanya
gon is mutatkozik és szabálytalan sötétes pontok és foltocskák sűrűbb 
ritkább előfordulásában nyilvánul. Megemlítendő bogy a mállástermények 
azon két nemét, melyet a szomszédos Quarztrachytokon rendesen tapasz
taltam, t. i. a zöldkőnemuekben ama bizonyos zöldsziníi rostos szövetű 
anyagot és az u. n. szürke Trachytokban a halmazpolarisatiót mutató 
carbonát képződést, — ezekben a kőzetekben épen soha sem találhatni.

Az alaptömeg a gázlángot meglehető erősen festi sárgára (Na) 
de a Kálium-festés is igen tisztán mutatkozik, habár nem oly erősen 
mint ha tiszta Orthoklasanyagot használunk; ennélfogva valószínű hogy 
az alaptömeg legnagyobb része Orthoklas.

Az ilyetén alapanyag porphyrszerti behintései közül első helyen 
a Q u a r z  nevezendő, mivel mindig igen sűrűén, habár nem igen nagy 
(2—3 mm.) egyénekben lép fel. Ezen szemek rendes kettespyramis 
alaknak, de többé-kevésbbé kopott élekkel s sarkokkal, gyakran szét
tört kristályok s egyes töredékek. Anyaguk mindig viztiszta és átlátszó ; 
idegen zárványokat nem nagy számmal tartalmaznak : leginkább még 
elhomályosodott alaptömegzár vány okát, melyek többnyire a körülzáró 
kristály alakját utánozzák ; továbbá üveg- és gázzárványokat.

A Quarznál sokkal ritkább a F ö l dp át, mely ha nagyobb kris
tályok alakjában elő is fordul, rendesen oly mállott és kaolinszerü, 
hogy épen csak keresztmetszetének alakja által, s még épebb részeinek 
gyenge polarizálása által felismerhető. A fauraga-völgyi Porphyrban 
ezek a nagyobb Földpátok még eléggé épek, hogy ikerrovatkosságukat 
még makroseoposan is, de még határozottabban a górcső alatt felismer
hetjük. Ezek a lángkisérletekben az Andesinéhez hasonló reactiokat ad
nak. A fiizesdi völgy szélén emelkedő Porphyrkúp (Teblicu) kőzetében 
a nagyobb Földpátok, a mennyire nagy elmállásuktól látni lehet, nem 
ikerrovátkosak.

Harmadik helyen a B i o t i t  lenne nevezendő, ha ugyan abból az 
ásványból több, mint épen csak még felismerhető nyomok maradtak 
volna ; mindenesetre eredetileg is igen gyéren fordulhatott elő. Egyes 
zöldes foltok ennek a csillámnak lehetnek mállás terményei.

A M a g n e t i t  úgy mikroscoposan, mint nagyobb szemekben is, 
némely helyen sürüebben, máshol gyérebben mutatkozik. A fauragai 
kőzet igen szép, nagy octaedereket tartalmaz ; a bányakőzetben pedig 
a szemek igen ritkák ; itt azonban számtalan ül* van, mintegy gázzár
ványok, melyek kristály alakkal birnak és majd a pentagondodeka- 
eder, majd a hexaeder, majd pedig az 0 . ccO cc combinatióra emlékeztet
nek : ezek mintha elpusztult Pyritkristályok ürmintái lennének.

25*
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Kőzetünknek petrograpbiai minősége tehát olyan, hogy a Quarz- 
porpbyr fogalmát legalább ki nem zárja, babár — a dolog természeté
nél fogva — egymagában még nem szolgáltat kényszerítő okokat arra, 
bogy a kőzetet a harmadkori quarzos eruptivkőzetek sorából kivá
lasszuk.

A tulajdonképeni bizonyítékot arra, bogy a Svrediel kőzete másod- 
korbeli Quarzporpkyrnak tekintendő, leginkább előfordulási viszonyai
ban, vagyis a többi kezetekhez való helyezkedésében található.

A szóban forgó kőzeten kívül Boicza környékének földtani alko
tásában még a következő képlettagok szerepelnek: 1. f ehér  Mészkő,  
melynek geológiai kora még nincsen kellőleg kiderítve, Hauer Jura- 
mésznek nevezi; 2. M e l a p h y r  és M e l a p h y r t u f a ,  mely kőzetek 
bővebb leírására nézve Tschermak „Porphyrgesteine Oesterreichs“ czimli 
munkájára utalhatok ; 3. egy harmadkorbeli üledékes képződmény, mely 
durvaszemíi Homokkő és Conglomeratból, belylyel-közzel vöreses vagy 
sárgás Agyagrétegekből áll és e vidéken, valamint Nagyág körül is 
nagyobb elterjedésben fordul elé. Meg kell jegyeznem, hogy ezen lera
kodás, mely a Csetráskegység trackytnemü kőzeteinél mindenhol régiebb- 
nek mutatkozik, a Nagyág vidékén tett kövületleletek alapján nagy 
valószínűséggel a f e l s ő  m e d i t e r r á n h o z  számítandó; Conglomerát 
rétegeinek kavicsai között soha olyat uem találtam, melyet a trachyt 
fajok bármelyikére lehet visszavezetni, ellenben a Svrediel kőzetéhez 
igen hasonlót csakugyan feltaláltam benne. A kis térképen, melyet idézett 
munkájában Tschermak Boicza vidékéről közöl, a szóban forgó képlet, 
mint „vörös tufa és homokkő“ van jelölve. Posepny úr pedig, ki 
ugyanazt a lerakódmányt mind ezeken a tájakon, mind Verespatak 
vidékén tanulmányozta, reá a „Lokalsediment" ideiglenes elnevezését 
alkalmazta és a zsilvölgyi rétegekkel (Oligocán) hozta párhuzamba.

Vessünk most egy pillantást ezen kőzeteknek viszonylagos hely
zetére. *

Boicza helysége egy kettes kúpu hegy éj szaki tövén terül e l; a 
Juramésznek fehér tömegei foglalják el a két magaslat tetejét, keletre 
a Cornetu hosszúra nyúló fensikját, nyugotra a még magasabb Magúra 
Boiczi bérczét alkotván és egymás között egy keskeny mészkő öv által 
összefüggvén. A Magúra Boiczi mésztömege ENy felé a völgybe bocsát

* E viszonyok átkutatásánál nagy segítségemre volt azon átnézeti földtani 
[ térkép, melyet Posepny úr régebben e vidékről készített és kérésemre a legnagyobb 

előzékenységgel nekem átengedni szíveskedett; fogadja ő ezen önzés.elen eljárá
sáért őszinte hálám kifejezését! A fentidézett geológiai vázlat Tschermak művében 
nem más, mint ezen térkép másolata.
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kozik le és itt a Boiczáról jövő Kajánpatak által kivájt festői szűrőn
kön túl a túlsó partbeli mészhegyekben leli folytatását.

Ez az egész mészkőtömeg, ENy. féle dűlő durva rétegekké taglalva, 
óriási rög gyanánt támaszkodik az alatta előbukkanó Melaphyr és Me- 
lapkyrtufa terjedelmes talpazatára, mig éj szaki tövét és részben a két 
magaslatot összekötő hágót az enditett harmadkori kavics és homokkő 
rétegei fedik el. A Melaphyr leginkább a Magúra mészsziklájának déli 
tövén mutatkozik, hol Krecsunyesd felett a Kajánpatak partjától a Svre- 
diel tövéig mindenütt a mészszikla alatt előbukkan ; egyes feltárásai még 
a Magúra éjszaki s keleti oldalán is mutatkoznak ; mivel pedig a bánya- 
műveletek éj. felől a mészkő alá behatolván, ugyancsak Melaphyrt tár
tak fel, úgy hát bizonyos, hogy emez a reá telepedett mészrögnél régibb 
keletkezésű.

Több nehézséggel jár azon viszony kipuhatolása, melyben a Quarz- 
porphyr áll a nevezett képletekhez, és megbízható feleletet a kérdésre 
csak a környéknek tágabb körben való átkutatása adhat. (1. II. táb. 1.)

Ezen kőzet legnagyobb tömege a Svrediel (Szvregyel) nevű hegy, 
egy 362 ölnyi szabályos alakú hegyorom, mely a Magúra Boiczitól 
DK-re, a Cornet csúcsától DNy-ra közös talpazaton emelkedik. A Svre
diel és a Magúra között keskeny hegygerincz vonul, melynek nyereg- 
szerű mélyedésében a Melaphyr mutatkozik ; ellenben a Cornetu és a 
Svrediel között széles fensikszerü hágó van, melynek talaját a harmad
korú lerakodás képezi. Eltekintve ettől az oldaltól, valamint egy a hegy 
keleti lejtőjéhez mintegy odatapadt kis mészsziklától, a Quarzporphyr 
tövén köröskörül Melaphyr tűnik elő ; a Svrediel ennélfogva olyan mint 
egy Quarzporphyrgúla, mely Melaphyrból álló talpazaton nyugszik.

Ettől a hegytől DK, a Melaphyrba vájt völgy eleien túl, egy egé
szen hasonló szerkezetű begy emelkedik, a Dealu Ursui 539 méternyi 
kúpja. Itt is a kúpon Quarzporphyrt látunk, a lejtőkön pedig Melaphyrt, 
mely utóbbi — mellesleg mondva — a déli lejtőn igen sok Jaspis-gu- 
mókat tartalmaz.

Ezt a két kúpot, t. 1. a Svrediel és a D. Ursui csúcsait egyenes 
vonallal összekötvén és ezt a vonalat DK. felé meghosszabbítván, ismét 
egy völgyön túl, az előbbeni geológiai szerkezetnek harmadik, ezúttal 
jóval kisebb kiadására akadunk: a Teblicu nevű domb tetején 
Quarzporphyrt, lejtőin pedig Melaphyrt találunk, és ha a kijelölt 
irányt még tovább követve, a füzesdi völgyön keresztül menve, a 
túlsó lejtőn a Sz. Háromság nevű tárnák felé közeledünk, az onnan 
lezuhanó patakocska medrében, most már a Propylit tőszomszéd
ságában, negyedszer is a Melaphyrral és annak hű kísérővel, a Quarz- 
porhyrral találkozunk. Sőt mi több : az eddig tárgyalt, 3 kilométer 
hosszú szelvény irányát szigorúan megtartva és hosszát megkétszerezve,
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a füzesen és magurai Propylithegyeken át a fauragái völgybe jutunk, hol 
a patak jobb partján a Propylithegyek tövében egy kerekded kis dom
bot találunk, mely a Svrediel, a D. llrsui és Teblicu geológiai szerke
zetét kicsinyben ugyan, de bámulatos híven utánozza : a kúp ugyanis a 
nevezett hegyek kőzetével teljesen azonos Quarzporphyrból áll, tövén pe
dig egy mélyen bevájt patakocska világosan árulja el a Melaphyrtal- 
pazat létezését. A kőzeteknek és viszonylagos elhelyezkedésüknek eme 
ötszörös ismétlődése egy 6 kilométernyi egyenes vonal hosszában, mely 
ugyancsak a vulkáni kúpok sorakozási módjára emlékeztet, bizonyára a 
két közetfajnak genetikai összetartozása mellett szól és nagyon külöm- 
bözik ama szabálytalanságtól, melylyel a vidék harmadkorbeli Trachyt- 
tömegei a Melaphyr és Augitporphyr irányába viselkednek.

Az említett feltöréseken kívül a Quarzporphyrnak még két kis da
rabjára akadtam; az egyik, EK-re, a D. Ursuival szemben, harmadkor
beli kavicsrétegek által félig el van takarva, a másik pedig, azon a 
hegygerinczen, mely a Svredieltől a Füzesd felé lehuzódik, a Melaphyr- 
tufán áttörő keskeny kőzettelér gyanánt tűnik fel. Talán nem a véletlen 
dolga, hogy ez a két alárendelt előjövetel a D. Ursui kúpjával egy 
oly egyenes vonalra esik, mely a főszelvény vonalát körülbelül 70° alatt 
metszi és a vulkáni főhasadékok harántrepedéseit juttatja eszünkbe. Biz
tosan nem mondhatom, hogy a Grui Tilvi nevű hegyen, a füzesdi völgy 
baloldalán, szintén Quarzporphyr mutatkozik-e, a mint Posepny térképe 
nyomán gyanitom, de ha az úgy volna, akkor ez a Teblicu kúpjával 
együtt egy második, az elsővel szorosan egyközti harántrepedést jelölne.

A mondottakból mindenesetre elég világosan kitűnik, hogy a Svre- 
dicl quarzos kőzete állandóan és bizonyos szabályszerűséggel szegődik 
a Melaphyrhoz : tehát a tektonikai viszonyoknál fogva is mindenesetre 
több joggal csatoljuk azt a vidék másodkorbeli eruptivképletéhez, mint
sem a Traehytképlethez. A Quarzporphyrnak Melaphyrral és Augitpor- 
pliyrral való együttes előfordulása tudvalevőleg a déltiroli eruptivterület 
egyik érdekességét képezi ; midőn tehát Tschermák szerint, az erdélyi 
Erczhegység délkeleti részében már maga a Melaphyr és a Mészsziklák 
társulása lépten-nyomon Déltirol geológiai képeire emlékezteti az embert, 
az analógia találóságához ezen Quarzporphyr felismerése egy uj vonással 
járul hozzá.*

Hogy a Quarzporphyr és a Melaphyr közül melyik az idősebb 
képződmény, arra az eddigi adatok még nem adnak ugyan tökéletesen 
meggyőző feleletet, ha azonban a fentemlitett dyke-szerü áttörésre gon-

*) Posepny szerint (1. Jahrb. d. k. geol. Reicbsanst. XVIII. k. 5G. 1) az er
délyi Erczhegység más pontjain is van Quarzporphyr, nevezetesen Zalathna és Tekerő 
vidékein, hol szintén az Augitporphyr társaságában mutatkozik.
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dőlünk és általában a széles elterjedésii Melaphyr tömegből kimagasló 
hegyes Quarzporphyr kúpokat szemléljük, alig kételkedhetünk, hogy itt 
a savasabb kőzet hasonló módon hatolt a basiknsabb kőzet takaróján át 
mint a csehországi Középhegységben a Phonolith merész csúcsai a széle
sen elnyúló basaltrétegen.

Térjünk vissza Boiczára és vizsgáljuk meg miképen viselkedik a 
szóban forgó kőzet mint a nemes ércztelérek mellékkőzete. A bánya-mű
veletek nyújtotta felvilágositást részint a már meglevő irodalomi adatok 
között találtam, részint a bányamű alsó szintjének megjárása, a helybeli 
bányatérképek és gyűjtemények tanulmányozása és a bányászok szóbeli 
közlései útján szereztem. *

A boiczai ércztelérek főszékhelye és mintegy csomópontja — a 
mint már emlitém — a Svrediel nevű Porphyrkúp ; ezt igen világosan 
bizonyítják ama számos, nagyobbrészt már felhagyott bányamű, aknák 
és tárnák, melyek az egész kúpon köröskörül, majdnem a csúcsáig fel, 
találhatók. Maga a boiczai bányaműnek legmagasabb szintje, az Anna 
tárna-főszint, tisztán Quarzporphyrban van, mert ez a kőzet nem csak 
hogy az Annatárna szádája körül helytállóan mutatkozik, hanem a telé
rek kizárólagos mellékkőzetét is képezi, miről a fentemlitett gyűjtemény 
megtekintése által meggyőződtem.

Ez alatt a szint alatt 48 ölnyi mélységben van a Rudolffőszinf, 
melynek tárnaszádája abban a keskeny Mészkővonulatban nyílik, mely 
a Magurát a Cornetu Mészkőhegyével összeköti. Ennélfogva a Rudolftárna 
kezdetben Mészkőben halad, beljebb azonban a Melaphyrtnfát éri el. 
Partsch, ki ezen tárnát meglátogatá, a Mészkő és Melaphyr határán 
sajátságos eruptiv brecciát talált, mely Mészkővel többszörösen váltakozva 
lép tel.** Porphyrt (az az zöldkőtrachytot) sehol sem látott a bányában. 
A bányaigazgatóságnál lévő gyűjteményben a Rudolfszint mellékközeté- 
ből csak kevés példányt találtam és ezek mind a Melaphyrtufára val
lottak ; eszerint úgy látszik, hogy ebben a szintben a műveletek még 
nem érték el a Quarzporphyr régióját.

A Rudolftárnától lemenve Boicza helységig a harmadik, vagyis

* Különös ügyeimet érdemel egy a bányaigazgatóságnál kiállított gyűjtemény, 
melyben valamennyi műveletben álló telérnek s azok fedő- s fekükőzetének kézi 
példányai rendszeresen összeállitvák ; ily gyűjtemény felállítása a gyakorlatban s 
az elméleti tanulmányozásban egyaránt hasznosnak mutatkozik és aránylag csekély 
fáradságba vagy költségbe kerülvén, minden érczbánya-igazgatóságnak lenne ajánlandó. 
Legyen szibed e helyen a boiczai bánya érdemes igazgatójának, Moldován György 
urnák, valamint Randysek bányatiszt urnák, az irántam tanúsított szives előzékeoyr- 
ségükért és vizsgálataimban nyújtott támogatásért hálás köszönetemet kifejezni.

** L. Geologie Siebenbürgens. 562. 1.
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Józseffőszint tárnájához jutunk, mely a Rudolfszint alatt a 47. öl függőleges 
mélységet tárja fel. A tárnaszáda itt már a harmadkorbeli lerakodás 
területén nyílik, egy darabig ezen tör keresztül a tárna mígnem a Mela- 
phyrba belejut, melyben már számos telér lép fel. Nehéz megkülömböz- 
tetni, mi itt Tufa és mi Melaphyr; a kőzetnek hol világosabb hol söté- 
tebb zöldes színe, kisebb vagy nagyobb keménysége majd az egyiket 
majd a másikat gyanittatja, de a zöldes szili és a puszta szemmel látható 
ásványkiválások hiánya mindenütt mutatja hogy még a Melaphyr kép
letben vagyunk. Érdekes a veres Jaspisnak előfordulása, melyet a 
bányászok telérnemesitőnek tekintenek; úgy látszik hogy kisebb-nagyobb 
gumókat sőt egész tömzsöket is képez a Melaphyrban. Porphyros kőze
tet csak mélyebben, vagyis már a Svrediel kúp alatt találunk és ha a 
Quarzporphyr frissebb állapotával már megismerkedtünk, nem nehéz a 
fehéres mállott mellékkőzet Quarzkristályokkal pettyezett anyagábau a 
Svrediel kúp kőzetére ráismerni. Ilyen kőzetet találtam az u. n. Kereszt- 
vágat telér szakadványának fedőjében, mig fekitje még Melaphyr; ez a 
DNy-nak meredeken diilő telér a két kőzetfáj határán képződött. Innen 
Ny-ra a „Lange Schuhaida“ vájvégén különös eruptiv breccia képezi a 
határt : a sötétzöld anyagnemü anyag, mely a Quarzporphyrnak igen 
sok szögletes szabálytalan töredékét zárja körül, némikép a nagyági 
Glauchbrecciára emlékeztet. A Józsefszint feltárásai tehát igen világo
san mutatják hogy a telérek részint egészen a Melaphyrban vannak, 
részint a Melaphyr és a Quarzporphyr határán futnak végig, részint 
pedig, a bányamű déli részében már csupán az utóbbi kőzet által vaunak 
környezve.

A boiezai telérek általános csapásiránya ÉNy-DK, dőlésük rende
sen DNy; vonulásuk tehát körülbelül párhuzamos a fentebb tárgyalt 
szelvény irányának, melyen a Quarzporphyr nagyobb tömegei sorakoz
nak. A telérek vastagsága rendesen csekély, 3—8 cm-ig ingadozván; 
de megtörténik hogy a telér számos erecsre szétágozván a váj ás egész 
szélességét foglalja el és 1 = 1 7 » met. széles erecsvonulatot képez, de 
ilyenkor a tömeg legnagyobb része mellékkőzet és a közbefüzött erecs- 
hálózat rendesen meddő.

Egyébiránt a boiezai telérek is hódolnak azon, az erdélyi ércz- 
hegységben általánosan érvényes törvénynek, mely szerint a telér a 
kemény mellékkőzetben merő lappá szorul össze, mig a nagyon is por- 
hanyós mellékkőzetben érfoszlányokra szakad szét és csak középes szi
lárdságú kőzetben tartja meg rendes vastagságát és gazdag ércztartal- 
mát. Ez az általánosan megfigyelt jelenség igen egyszerű magyarázatot 
nyer, mihelyt — a szokásos beszédmódot megfordítva — nem a mellék
kőzet által a telérre gyakorolt befolyásról, hanem arról a hatásról szó



lünk melynek a mellékkőzet a telérhasadék különböző részeiben kü
lönböző módon volt kitéve.

A mi a telértölteléket és főkép az érczeket illeti, nem találunk 
nagy különbséget a boiczai és a Csetráshegység többi, Propyliten át
hatoló telérei között. Mint töltelék ásványok Boiczán legközönségesebb 
a Quarz és a Mészpát; Pyrit, Galenit, Sphalerit, Tetraedrit és szabad 
Arany a rendes telérásványok. Az arany ritkán fordul elő látható alak
ban, azaz szabadon tel- vagy benőtt részekben, hanem rendesen, mint 
igen tinóm, a puszta szemmel ritkán felismerhető behintés. Posepny * ** 
szerint, a felsőbb szintekben, tehát a Quarzporphyrban nyert arany 
15 karátos, vagyis 62 százalék tiszta aranyt tartalmaz, mig a mélyeb
ben vagyis Melaphyrban előforduló arany 16—17 karátos vagyis 68 szá
zalékos. Ez igen fontos jelenség, mely ott is mutatkozik, hol (mint p. o. 
Verespatak és Zalathna vidékén) a telérek Dacitból Homokkőbe csap
nak á t : a Homokkőből való arany mindig jóval finomabb, mint a 
Dacité.

Egészben tehát látjuk, hogy a boiczai ércztelérek, mind alakilag, 
miud anyagilag nem igen különböznek e vidék egyéb aranytermelő 
teléreítől: a mellékkőzet korkülönbsége az érczfekhelyek minőségében 
nem talál kifejezést és a Quarzporphyr épen úgy viselkedik Boiczán, 
mint az másutt a Dacit vagy a Propylit, a mennyiben t. i. a telérháló- 
zat csomóját rejti magában. Azonban elhamarkodás lenne, ha ebből azt 
következtetnek, hogy a telérképződés itt a Quarzporphyr kitódulását 
nyomban követte, s vele oly genetikai összefüggésben áll, minőt a 
trachytos kitörésekre és a hozzájok csatlakozó érczképződésre nézve joggal 
feltételezhetünk.

Sőt tekintve az ércztelepek hasonlatosságát és az ércztartalmu 
Propylitbegyek közelségét, természetesebbnek látszik a boiczai tcléreket 
is azon korra vezetni vissza, melyben az egész nagy területen, mint a 
harmadkor nagy eruptiv tevékenységének utójátéka, számtalan liasadék 
képződött nem csupán a már megkeményedett Trachytokban, hanem az 
általuk elfödött és velük szomszédos képletekben is. Hogy az ily hasa- 
dékok ércztelérekké alakuljanak át, arra szükséges, hogy oly mélységbe 
hatoljanak, melyben a telérásványok elemei a vulkáni hő által diso- 
ciálva „chemiai egyensúlyukat keresik“, a mi esetünkben tehát való-

* Jahrb. d. k. k. geol. R. Anst. XVIII. p. 301.
** Az irodalmi adatok nyomán Boiczáról a következő telérásványokat sorol

juk f e l: Quarz, Manganpát, Mészpát, Barnapát, Súlypát, termés Arany, Vaskovand, 
Sphalerit, Rézkovand, Galenit, Proustit (Rothgiltigerz), termés Ezüst, Zinkpát (?) 
Stephanit, Fakóérz, Auripigment és ritkaság gyanánt Allophan és Arragonit. 
[1. Cotta u. Feilenberg: Die Erzlagerstätten von Ungarn u. Siebenbürgen].



374

szinüleg a trachytók földalatti tűzhelyéig. Könnyen elképzelhető, hogy a 
Quarzporphyr egyöntetű tuskóiban a hasadékok mélyebbre nyúlnak le, 
mint az utána következő váltakozó rétegképletekben, és hogy ennél
fogva az érczképző műhelylyel szabadabban közlekedvén, hasonló mó
don részesültek ama mélység kincseiben, mint ennek édes gyermekei, a 
Trachytók és Andesitek.

A mondottakat röviden összefoglalván, következő megfigyeléseket 
idézhetek azon nézetem támogatására, miszerint a Svrediel kőzete nem 
harmadkor]’ Quarztrachyt, hanem másodkori eruptivkőzet:

1. a kőzet petrographiai minősége a Quarzporphyr (Quarzporphyrit) 
fogalmának jól felel meg, ellenben a Csetráshegység Quarzandesitjeinek 
minőségétől lényegesen elüt;

2. a kérdéses kőzet fő előfordulásai egy eruptiv hasadékot jelöl
nek, mely a szomszéd Andesittömegek sorakozásától egészen függetlenül 
csap, ellenben a melaphyrnemü kőzetek elterjedéséhez szabályszerűen 
csatlakozik;

3. a kitörési kor meghatározására alkalmatos egyéb bizonyitékok 
hiánya mellett, az is figyelembe veendő, hogy a csetrási hegyláncz An- 
desitjei a környező harmadkorbeli lerakodásnál, Posepny Lokalsediment- 
jénél fiatalabbak, mig a Svrediel kőzetéből ebben már jól lekopott és 
gurított kavicsokat lehet találni.

Utólagosan még a Rudolftárna fontos feltárására nézve is igen 
becses adatok jutottak birtokomba. Eandysek, boiczai bányatiszt úr, 
kihez ez ügyben felvilágosításért fordultam, kérésemnek a legnagyobb 
szívességgel engedvén, a nevezett tárnának ide mellékelt alaprajzát* 
készité, melyből nemcsak a kőzet-változások de a választólapok csa
pása és dőlése is pontosan és világosan kitűnnek ; — és hogy e becses 
közlemény értékét tetézze, egy az alaprajz számsorozatának megfelelő 
kőzetgyüjteméuyt is mellékelt hozzá. Midőn tehát az ily módon nyert 
adatokat, kiegészítésül a fentebbi előadáshoz, a következőben közlöm, 
szives kötelességemnek ismerem Randysek urnák őszinte köszönetemet 
kifejezni az irántam tanúsított előzékenységért.

Ezen adatok alapján kimondhatjuk, hogy a Rudolftárna a Subajda 
telérig négyféle kőzeten hat keresztül. Világosszürke mészkő (1. és 3.) 
a tárnaszádától körülbelül G2 1. ölre tart, csekély vastagságú félbesza
kítással, melyet, úgy látszik, elvetődésnek kell tulajdonítani; t. fi. a 
mésztömeg közepe táján egy pár ölnyi vastagságban ama sajátságos 
tufaképződmény lép fel, melylyel már a Józseftárna szintjén és egyálta
lában Boicza környékén is találkoztunk. A bányakőzet mállottsága minden

* 1. II. táb. 2.
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közelebbi petrographiai elemzést kizár ugyan és azért csak annyit 
mondhatunk jellemzésére, hogy zöldes és barnaszürke anyag többnyire 
breceiaszerii keveréke, mely rendesei! igen finom érhálózattal bir és el- 
mállása folytán savval kissé pezseg. Ama finom erecsek gyakran chalce- 
donnal, néha csak barna limonitféle porral vannak kitöltve. A közét 
rendesen Pyrittel van behintve. A külszínén való fellépése szerint a 
Melaphyr tufaképződésének tekinthetjük, a mint fentebb már említettük.

A mészkővön túl a tárna hosszú darabig, ki). 150 ölig, csak ebben 
a Melaphyrtufában halad és ebben csak egy pár meddő agyag- vagy 
mészpátteléren hat keresztül.

A hol a tárna az u. n. Fekete telérhez jut, a mellékkőzet hirtelenül 
változik : a fehér kemény quarzos kőzetben, mely innen kb. 10 ölig 
tart, ama Q u a r z p o r p h y r r a ösmerünk rá mely a bánya felső szint
jében az uralkodó mellékkőzet, szóval a Svrediel kőzetére.

A Quarzporphyr (70 DK dőlés) fedőjében tömött zöldszinű M e 1 a- 
phy r t ,  de csakhamar ismét Melaphyrtufát találunk, melyre azután ismét 
Quarzporphyr következik. De ez utóbbi is csak csekély vastagságú (6 ) 
dykeszeru tömeg, mely a Melaphyrtufán keresztül tör és két függőleges 
ércztelér által (András-t. és Mannsfabrt-t.) van határolva.

Innen a Suhajda főtelérig a kőzetsor a következő : Tufa, tömött 
Melaphyr, Quarzporphyr (a Miklóstelérrel), azután Tufa és Melaphyr sok
szoros váltakozásban; a délnyugatnak dőlő Suhajdatelér fedőjét Melaphyr 
képezi.

Ezen rövid vázlatból látni való, hogy a kőzetek eredeti fekvése 
mindenesetre már nagyon meg volt zavarva midőn itt ércztelérek kép
ződtek, legalább a mi a Mészkő a Melaphyr és a Melaphyrtufa elrende
zését illeti. A Quarzporphyr ebben a szintben három Ízben mutatkozik, 
mindannyiszor csak mint többé-kevésbbé vastag dyke alakú áttörés, inig 
előbb láttuk, hogy az alsó szintben csak a műnek legdélibb részében 
akadtunk nyomaira, a felső (Anna-) szintben pedig, valamint fólebb a 
Svrediel csúcsáig ez képezi az uralkodó kőzetet. De egyszersmind azt is 
tapasztaltuk a Rudolfszintbeu, hogy az érczes telérek csakis a Quarz- 
porphyr szomszédságában vannak és hogy a tárna egész az első Por- 
phyrberakódásig meddőben haladott. A Quarzporphyr bizonyos tekintet
ben tevékeny szerepet játszik az érczkitöltés dolgában, mig a Melaphyr 
és annak tufája a benne képződött repedések iránt szenvedőleg viseltetnek.

Az ércztelérek vonulására vonatkozólag Randysek úr különösen ki
emeli azt, hogy azok dőlése a Rudolftárna szintjén vagy egészen függő
leges vagy (egyetlen kivétellel) a felső és alsó szintekben mutatkozó 
dőlésiránynyal ellenkező.


