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ÁSVÁNYELEMZÉSI KÖZLEMÉNYEK.
LoCZKA JózSEF-tŐl.

(Előadatott a magyarhoni földtani társulat 1887. május 4-én tartott szakülésében.)

1. Avalai arsenopyrit elemzése.

A szép  ásványairó l ham ar m egh iresed ett A valáról S zerb iában *  a m . 
kir. fö ld tan i in tézet egyebek  között egy telérdarabot is  szerzett, m elyen  vas- 
dús sp halerit, chalcopyrit, pyrit m eg  calcit társaságában csinos, igen  fén yes  
arsen opyrit-k ristá lyok  vannak . A m . kir. fö ldtan i in téze t igazgatója, Böckh 
J ános úr a darab k rystallograph iai v izsgálását dr. Schmidt Sándor collegám - 
nak nem csak  bogy  m egen ged te , h anem  egyútta l én  ez ásván yt m eg  is  e le 
m ezh ettem  ; m időn  ped ig  az ásványok ism eretén ek  öregb ítését o ly  m ódon  
tám ogatják , a legkellem eseb b  dolgunk n yilván osan  is  m egköszönni a 
libera litást.

E lem zésem h ez  a kristályokat leh ető  nagy  gon dd al k ivá logattam . Faji 
s ú ly u k :

1. 0*4537 g .-n y i ásván yn ya l 2 0 5  °C -n á l =  6*0574
2. 0*4534 • « 21*8 °C « =  6*0614.
K özépérték  . . .  __ . . .  . . .  __ . . .  =  6*0594.

M inőség ileg  k im u ta tta m : S , A s, Sb, F e, Zn elem eket.

Az egyes részek  m en n y iség i m eghatározása  a következő v o l t : A finom  
porrá tört ásványt száraz clilorgázáram ban b ontottam  föl. A kénsavvá oxydált 
k én t bariu m su lfat alakjában határoztam  m eg. A barium sulfátról leszűrt 
oldatból a tú lságos barium chloridot e ltávolítván , a leszűrt o ldatból kénhy-  
drogengázzal az arzént és an tim on t su lfidok alakjában leválasztottam , m eg 
szűrtem  s B u n sen  m ódszere szerin t ötös su lfidok alakjában m eghatároztam . 
Az arzén és an tim on  sulfidjairól leszűrt o ldatot am m onium hydroxyddal 
te líte ttem , s a vasat és z ink et k én am m on iu m m al levá laszto ttam . A m eg
szűrt csapadékot sósavban  o ldottam , a  kénhydrogen  eltávolítása  u tán  éle- 
n y íte ttem , szén savas n átr iu m m al te líte ttem  s a vasat a z ink tő l eczetsavas 
n átr ium m al elvá lasztottam . A leszűrt basikus eczetsavas vasat újólag sósav
ban oldottam  szén savas n átr ium m al telítettem  s eczetsavas nátr ium m al

* L. Földtani Közlöny. XVII. köt. 156. old.
(280)
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főztem. Ezen eljárást háromszor ismételtem. A vascsapadékot utoljára 
sósavban oldottam, s túlságos ammoniumhydroxyddal leválasztottam s mint 
oxydot meghatároztam.

A vashydroxydról leszűrődött ammoniakos oldat még zinknyomokat 
tartalmazott, azért ezen oldatot a basikus eczetsavas vasról leszűrt oldattal 
egyesítvén, a zinket kénammoniummal leválasztottam, szűrtem s a zinket 
mint Zn S-t meghatároztam.

2. Az arsenopyrit összetételének kipuhatolására vonatkozó néhány
kísérlet.

Ismeretes, hogy az arsenopyrit levegő kizárása mellett hevítve sok 
arzént veszít el. En e veszteséget mennyiségileg meghatároztam* s azt 
40‘55%-nak találtam.

Most kísérleteimet ismételtem, hogy azon folyamatot tanulmányozzam, 
mely az arsenopyritben a hevítés alkalmával végbe megyen, s hogy ebből 
az arsenopyrit összetételére következtetni lehessen.

A hevítés széndioxyd-légkörben történt. A kísérlet kivitelére egy 
50—60 cm. hosszú, egyik végén beforrasztott nehezen olvadó üvegcső

* Természetrajzr Füzetek. IX. 3—4, 1885. p. 291
( 281) 2 9 *

0-4431 g. arsenopyrit adott:
0*7002 g. Ba S04-ot megfelel 0-096220 g. kénnek,
0*2189 « Fe 0 3-ot « 0*153246 « vasnak,
0*0031 « Zn S-ot « 0*002076 « zinknek,
0*0011 « Sbá S5-ot « 0*000659 « antimonnak,
0*3883 « Asá S5-ot « 0*187818 « arzénnek,
0*0010 « Oldhatlan maradékot.

Százra számítva:
S =  21*71 

Sb =  0*14 
As =  42*38 
Fe =  34*58 
Zn =  0*46 

Oldhatl. marad. — 0*22 
99*49

Az oldhatlan maradék kovasavból és calcium nyomaiból állott.
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szolgált, melynek nyitott végébe két csővel ellátott dugót illesztettem. Az 
egyik a széndioxyd bevezetésére szolgáló cső mintegy 10— 12 cm.-nyire ért 
az égető csőbe, a másik derékszögben meghajlított s elvezetésre szolgáló cső 
a dugó végéig ért. A hevítés előtt az égető csövet széndioxyddal egészen 
megtöltöttem, azután a finom porrá tört, 100°C-nál megszárított s megmért 
ásványt egy porczelláncsónakban, vékony kihevített aszbesztlemezre he
lyezve, gyorsan a cső beforrasztott végéig toltam s a dugót a csőbe illesztve 
mérsékelt áramú, szárított széndioxydot vezettem be. Az égető csövet erre 
egy kis égető kemenczében a legerősebb izzásig hevítettem. A hevítéssel föl
hagytam, midőn további föllengülést már nem lehetett észre venni. Kihűlés 
után a csövet a csónak és a fellengület közt elrepesztettem s a csónakot 
megmértem.

Ily módon két órán át csiklovai arsenopyritet hevítettem. Először igen 
kevés kén, azután igen kevés arsensulfid s későbben vastag tükröző arzénréteg 
rakódott a cső hidegebb részeire, az arzénréteg belső fölületén meglehetős 
nagy, de rosszul kifejlődött, elgömbölyödött arzén-kristályok voltak. 2*3798
p. arsenopyrit a kísérlet után 1*4113 g.-t nyomott, a veszteség tehát 
=  0-9685 g: =  40-69»/..

Az izzítási maradék legnagyobb része (1 HC1: 2—3 HáO) sósavban 
kénhydrogengáz keletkezésével föloldódott. Az oldhatlan maradékot megmért 
szűrlén szűrléztem s először vízzel, azután alkohollal kimostam s végre szén- 
kéneggel addig mostam, míg e folyadék lecsöpögő része az elpárolgásnál 
maradékot nem hagyott hátra. Erre a szénkéneget alkohollal eltávolítottam, 
a szűrlét addig szárítottam 100— 110°C-nál, míg súlya állandó maradt. Ezen 
oldhatlan maradék súlya volt 0*1775 g., sósavban tehát 1*2338 g.-nyi oldó
dott, ami =  51*84% FeS.

Az oldhatlan maradék minőségileg megvizsgálva, ként, sok arzént, 
vasat és cobaltot tartalmaz.

2*3798 g. arsenopyrit tehát a hevítés által ezen bontási terménye
ket ad ta :

Izzitási veszteség........... ... 0*9685 g. — 40*69% As +  igen kevés S.
Az izzítási maradékból sósav

föloldott ... ... ........... 1*2338 g. =  51*84% Fe S.
Az izzítási maradékból sósav

föl nem oldott... ... _ 0*1775 g. =  7*45%

Minthogy a löllingit sokkal több arzént tartalmaz, azt hittem, hogy 
ezen ásványnál az izzítási veszteség is nagyobb lesz, mint az arsenopyritnél- 
A kísérlet negativ eredményű volt, amennyiben 2*3361 g. andreasbergi 
löllingitet 2% órán át hevítettem, mely alkalommal igen kevés kén szállt 
el és igen gyenge arzéntükör képződött. Az izzítási maradék súlya volt 
=  2*2983 g .; a veszteség tehát =  0*0378 g. =  1 *61 °/0.

( 282)
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Az arsenopyrit és löllingit ezen eltérő viselkedését csak úgy magyaráz
hattam meg magamnak, hogy az arsenopyritben foglalt kén teszi szabaddá 
az arzént, s miután az andreasbergi löllingit elemzésem* szerint 0*84% 
ként tartalmaz, ennélfogva az utóbbi ásványnál az izzítási veszteség is igen 
csekély.

Hogy meggyőződjem, miszerint a kén csakugyan szabaddá teszi az ar
zént vasvegyületéből, evégre 0*9340 g.-nyi 50%  löllingit- és 50%  kénből 
álló keveréket két órán át hevítettem. A cső hidegebb részein sok kén s 
amint a további vizsgálat mutatta, sok arsensulfid is gyűlt össze, de arzén- 
tükör nem képződött. Az izzítási maradék 0*2116 g.-ot nyomott, a veszteség 
tehát 0*7224 g. — 77*34%. Az izzítási maradék nagy része erős sósavban 
kenhydrogengáz fejlődésével feloldódott. E kísérletből látható, hogy a kén a 
löllingit nagy részét oly módon szétbontotta, hogy Fe S képződésével arzén 
lett szabaddá, mely a fölösleges kénnel arzénsulfiddé egyesült.

Tudjuk, hogy pyrit vagy markasit a hevítés által kéntartalmának kö
rülbelül felét elveszíti, míg a másik fele a vassal Fe S-ot képez.

E két ásvány ebbeli tulajdonságát tekintetbe véve szintén kell, hogy 
löllingittel hevítve ebből arzén tetessék szabaddá, azaz, hogy a pyrit 
vagy markasit is elbontja a löllingitet, ha vele hevittetnek.

E végre 2*0863 g. egy 1*2817 g. löllingit- és 0*8046 g. pyritből 
(61*45% löllingit, 38*55% pyrit) álló keveréket két órán át hevítettem. 
Először kén gyűlt össze a cső hidegebb részein, azután arzénsulfid s végre 
erős arzénkéreg rakódott le. Az izzítási maradék volt — 1*4416 g., a 
veszteség tehát =  0*6447 g. =  30*90% As +  S.

Sósav az izzítási maradékból föloldott 0*8106 g.-ot — 38*85% Fe S.
Sósavban oldhatlan volt =  0*6310 g. — 30*25% löllingit.
Ebből látható, hogy a pyritből szabaddá lett kén a löllingit felét el

bontotta.
Ezen kísérleteim eredménye szerint könnyen belátható, hogy az arse

nopyritben egy oly vas-sulfidnak kell foglaltatnia, mely hevítésnél kénjének 
egy részét elveszíti, mely kén azután az arzén helyébe lép, a vassal Ee S-ot 
képez, a szabaddá lett arzén pedig fellengül; minthogy pedig az eddigi elem
zések szerint az arsenopyrit összetétele közelítőleg 1 F e : 2 S, 1 F e : 2 As 
viszonynak felel meg, úgy föl kell tennünk, hogy az arsenopyritben foglalt 
ama vassulfid nem más mint Fe Sá és hogy ennél fogva az arsenopyrit 
Fe Sá és Fe As2 -ből áll.

Berthier** szerint az arsenopyrit a hevítésnél kénjének felét és arzén-

Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a magyar tud. Aka
démia IX. kötet. 1. sz. 1885 p. 8.

** Ann. de Chimique et de Physique T. 62. Juin 1836. Journal f. pr. Chemie 
10. B. p. 13.

(2 8 3 )
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tartalmának három negyedrészét veszíti el. De ha tekintetbe vesszük, hogy 
az én kísérletemnél 2*3798 g. arsenopyritből 1*2338 g. Fe S képződött, hogy 
pedig ennyi Fe S képződhessék, arra 0*4490 kén szükséges, mely a kísérlet
hez vett arsenopyrit mennyiségének 18*86°/o-át teszi ki; már pedig a csik- 
lovai arsemrpyrit elemzésem * szerint 20*24% ként tartalmaz; így tehát a 
hevítésnél csak 20*24— 18*86 =  1*38% kén távozhatott el. Az arsenopyrit- 
nek tehát majdnem összes kénje Fe S alakjában kötve marad, míg majd
nem összes arzéntartalma szabaddá lesz és fellengül. Kísérleteim eredménye 
szerint az arsenopyritben a hevítés alkalmával végbe menő vegyfolyamatok 
ezen képletek által fejezhetők k i:

1. Fe As* +  Fe S2  =  Fe Ö +  S +  Fe Asa
2. Fe As2 +  S =  Fe S +  2As_________
3. Fe As2 +  Fe Sa =  2Fe S +  2As

E kísérleteket jól hüzó fülke alatt kell végezni.
Az égető csőből elvezetett széndioxydot hígított légenysavas ezüst

oldaton vezettem keresztül, hol kis mennyiségű fekete csapadék keletkezett, 
melyet közelebbről meg nem vizsgáltam.

A PÜSPÖKLADÁNYI ARTÉZI KÚT GÁZÁNAK ELEMZÉSE.
Dr. Muraközy Károly-tói.

(Előadatott a magyarhoni földtani társulat 1887. május 4-én tartott szakülésén.)

Az említett mintegy 270 m. mély kút az államvasutak birtokát 
képezi. Vize, Grittner, az állami vasutak vegyészének mérése szerint, 
22*4° C. hőmérséklettel bír, nagyon csekély szilárd alkotórészeket tart oldva; 
ugyanis 1000 súlyrészben van mintegy 0*767 szilárd rész, és ebből 
0*557 súlyrész natriumcarbonat, tehát szénsavsó, a többi benne található cse
kély mennyiségű savak calcium- és magnesiumhoz vannak kötve.

Nevezetessége ezen kútnak, a mit éppen tárgyalni óhajtok, azon nagy- 
mennyiségű mocsárgáz, mely a vízzel együtt abból a felszínre tör.

Baross miniszter úr ő nagyméltósága egy alkalommal szinte megláto
gatta e helyiséget, és midőn meggyújtották előtte a 17 cm. átmérőjű vas- 
csövön kiömlő gázt, mely hatalmas szövétnekként égett, azon kérdést vetette

* Természetrajzi Füzetek IX. 3. 4. 1885 p. 291.
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fel, miként lehetne ezt a természet adta gázt a pályaudvar világítására hasz
nálni ? és ha igen, előnyös lenne-e az ?

Hogy e kérdésekre a választ megadhassuk, a többek között a következő 
pontokat kellett tisztába hozni :

a)  Mily összetétellel bír a gáz ?
b) Hány köbméter gázt szolgáltat a kút 24 óránként?
c) Mily nyomással tör a gáz a felszínre ?
d) Miként lehetne a különben halvány lánggal égő gáz fényerősségét 

előnyösen növelni?
e) Mily fényerővel fog az erősbített láng égni ?
j )  Hány lángot képes a kiömlő gáz, így erősbítve, táplálni ?
A többi, kereskedelmi szempontból fontos pontokra e helyen nem

terjeszkedhettem ki, csupán a vegyész hatáskörébe tartozókról értesültem, 
a mennyiben már fent nevezett tisztelt barátom, ki a kérdések megoldásával 
lett megbízva, hozzám fordult, járjak közben főnökömnél, Ilosvay tanár 
úrnál, hogy a vezetése alatt álló laboratóriumban végezhesse ezen gáz elem
zését. A munkát közösen végeztük és a felállított kérdéseket a következőkben 
leírt módon oldottuk meg.

aj  A gáz összetételének megállapítása czéljából a Bunsen-féle gáz
elemző módszert követtük, mely által kitűnt, hogy a gáz 100 térfogatá
ban van :

Mocsárlég =  methán ... ........... c h 4 83-64
Széndioxyd ........... ........... c o , 1-38
Nitrogen ................ ................ . N J 4*98

100-00

A további kísérleteket a hely színén végeztük az itt lerajzolt készülék 
segítségével. Az összeállításban a legnagyobb egyszerűséggel alkalmazkod
tunk a viszonyokhoz. A vízvezeték a két k, k oldalon vízlefolyási csövek 
vannak felerősítve, melyek egyike el volt zárva, b pontokon a csövezet felső
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részét eltávolítva, c üvegharangot erősítettük fel, melynek nyakába jól záró 
dugó segítségével T  alakú két csapos üvegcsövet alkalmaztunk; d csap a 
szabadba nyílt, míg e csap vastagfalú kaucsukcső segélyével /  üvegedénynyel 
van összekötve, melynek a másik végére erősített hasonló kaucsukcső g gáz
órával van kapcsolatban.

b) A gáz mennyiségének meghatározása czéljából d csapot elzárva, 
az összes gáz mennyiségét kényszerítettük a gázórán áthatolni, a mikor úgy 
találtuk, hogy 24 óra alatt 34’8 köbméter gáz nyerhető. Nem mulaszthatom 
el azonban megjegyezni, hogy a gáz mennyisége tetemesen növelhető lenne 
a csövezés megváltoztatásával, mivel jelenleg a vízlefolyási csövön is tetemes 
menuyiségű gáz jut a szabadba.

c)  Azon nyomást, melylyel a gáz a felszínre tör, a jelenlegi csövezés 
mellett pontosan meghatározni lehetetlen : mert ha az összes gáz mennyisé
gét a gázórán g keresztül, h manometerben foglalt higanyoszlop tükrére 
vezetjük, a higany ellentállása azt eredményezi, hogy egy bizonyos magas
ságú higanyoszlop felemelése után, a gáz a víz tükrére gyakorol nyomást, 
és azt kényszeríti sülyedésre, a mikor k vízlefolyási csapon több víz nagyobb 
erővel fog lefolyni, de egyszersmind több gázt is ragad a víz magával. Ha 
pedig mind a két vízlefolyási csapot elzárjuk, úgy a viz és gáz együttes nyo
mását fognék mérni, és egyidejűleg a víz a készülékbe is hatolna.

d) A gáz, mely mint már tudjuk, methan, felette halvány lánggal ég, 
óránként egy lepkeláng 80 liter gázt fogyaszt, és csupán egy gyertyaláng 
fényerejével világít. Szokásos a láng világító képességét hasonló esetekben 
benzinnel növelni; e czélból a gázt oly edényen vezetik keresztül, melyben 
a benzin felett kénytelen áthaladni, és a szénben gazdag, könnyen illő 
benzint ily esetekben magával ragadja, úgy, hogy a lángban benzinen 
saturált gáz ég.

Van a magy. kir. államvasutak birtokában jelenleg már egy olajgáz
gyár is, az itt termelt gázt körülbelül 10 légköri nyomással töltik nagy gáz
hengerekbe, melyekben a nagy nyomás következtében az olajgázból könnyen 
illékony olajos folyadék válik le. Ezen olajból kaptam néhány litert és azt 
megvizsgálva állíthatom, hogy az legnagyobb mennyiségére nézve benzol, de 
a benzol mellett tartalmaz még telítetlen szénhydrogénekből egész soro
zatot, melyek felette könnyen illók. Fejletlen chemiai iparunk mellett ezen 
nyerstermény értékesítése az igazgatóságnak csak részben sikerülhetett, úgy, 
hogy azon is örülniük kell, ha potom áron túladhatnak a különben érté
kes benzolon.

Mi megkísértettük a láng erősségét fokozni benzin helyett ezen leírt 
olajjal, melyet ezentúl nyers benzol megnevezéssel fogok említeni. A gáz 
telítését az ábrán feltüntetett módon végeztük, h o l /  üveghengerbe, mely 
vízszintes helyzetben van, helyeztük előbb a benzint, majd a nyers benzolt. 
Ily berendezés mellett 60—65 cm, hosszú felületen érintkezett a gáz a köny-

(-286)



SZENTESI VIVIANIT. 4 6 5

nyen illó folyadékkal. Az átáramló gáz mennyiségét szabályoztuk az által, 
hogy e csapot teljesen nyitva hagytuk, d csapon pedig annyi gázt bocsátot
tunk a szabadba, hogy a láng táplálására 80 1. használtatott óránként. Ugyan 
annyi idő alatt 30‘5 gr. benzin, vagy a nyers benzolból 16 gr. volt szüksé
ges. Mindkét láng szépen világító, de mivel egyszerű gázlángzókat használ
tunk, a nyers benzol kormozó lánggal égett. Nagyon hiszem, hogy vékonyabb 
vágású és esetleg kettős lángzóval, ezen a hátrányon is lehetne segíteni.

e)  Mindkét láng fényerősséget is megállapítottuk. A benzines láng 
fényerőssége 10-8 angol normál gyertyának, míg a nyers benzolé 10*2 ha
sonló gyertyának felel meg. Említettem, hogy a gáz tisztán 1 gyertyaláng 
fényével ég. Összehasonlítás czéljából megmértük a jelenleg használatban 
levő petroleumlángok fényerősségét, és azokat két gyertyafényűeknek ta
láltuk.

f )  Az összes gáz mennyisége a csövezés megváltoztatása után táplál
hatna 50—60 lángot. Jelenleg 60 és egynéhány petroleumláng szükséges, 
melyek közűi egy rész huzamosabb, más rész rövidebb ideig ég; átlag
7—8 órai használatot véve, még a gáz mennyisége elegendő lenne.

Tapasztalataimat összegezve, azon óhajomnak adok kifejezést, vajha a 
dolog technikai oldala is annyira könnyen elhárítható akadályokkal talál
koznék, mint az én laboratóriumi munkálatom közben; úgy bizonyára 
rövid idő múlva Pűspök-Ladány vasúti indóháza természetadta gázzal 
lehetne kivilágítva.

A SZENTESI ARTÉZI KÚTBAN TALÁLT VIVIANIT ELEMZÉSE.
Dr. Muraközy KÁROLY-tól.

(Előadatott a magyarhoni földtani társulat 1887. május 4-én tartott szakülésén.)

Múlt év deczember havában fölkért H alavács G yula tagtársunk, hogy 
a szentesi artézi kút fúrásánál körülbelől 160 m.-nyi mélységben feltárt 
agyagban talált köles-, egész borsószem nagyságú tekéket elemezzem.*

A kérdéses apró tekék a tórés és a jellegzetes kék szín után Ítélve 
vivianit =  foszforsavas vasoxydulra vallanak.

A minőleges elemzés útján kimutattam, hogy vas, aluminium, foszfor
sav, siliciumdioxyd és víz szerepelnek benne mint alkotó részek.

A vizsgálat mennyileges részét előnyösnek láttam két táblázatban ösz- 
szeállítani, melyek közül az első feltűnteti az elemzés alá vett anyag összes 
alkotó részeit o/o-okban kifejezve; míg a második táblán a vivianit mellett levő

* V. ö. A m. kir. földtani intézet évkönyve, V ili. köt. C. füzet, 163. old.
(287) 3 0Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888.
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idegen részeket elhanyagoltam és azt kerestem, hogy a talált vas, foszforsav és 
víz mennyiségei, mennyire felelnek meg a vivianit chemiai képletében kife
jezett azonos alkotó részek mennyiségeinek?

1-ső Táblázat.
Az alkotó rész neve:

Chem.
képlet

mennyi
ség °/o-ban

V a s o x y d u l  . . .  . . . . . . F e A 4 0 - 0 0

V a s o x y d  ........................... . . . F e A 0 - 8 3

A lu m in iu m o x y d  . . .  . . . . . . A 1 A N y o m o k

F o s z f o r s a v  a n h y d r id _ P A 2 6 - 8 6

V íz *  ................ . . .  . . . _ _ _ H .,0 2 4 -3 7

S i l i c i u m d i o x y d . . .  . . . _ _ _ s a 7 -9 4

1 0 0 -0 0

I I - ik T á b lá z a t .

Chem. Számított Talált
Az alkotó rész neve : képlet, érték °/o-ban. érték °/o-ban.

V a s o x y d u l ......................... ..............- F A 4 3 * 0 3 4 3 - 4 5

V a s o x y d  __ . . . —  F e Ä — 0 - 9 0

F o s z f o r s a v  a n h y d r id . . .  P A 2 8 * 2 9 2 8 - 7 8

V íz  . . .  . . .  . . .  . . . . . .  h 2o 2 8 - 6 8 2 6 -8 7

1 0 0 - 0 0 1 0 0 - 0 0

A számított értékek keresésénél a Fe3(P04)2 +  8HaO chemiai képlettől 
indultam ki, az eltérő értékek, de főleg azon körülmény, hogy a vas tovább 
oxydálódott, indítottak ezen számításra.

Azon tényt, hogy úgy a vasoxydul, mint a foszforsav anhydrid viszo
nyos mennyisége szaporodott, úgy képzelem magyarázhatni, hogy a vas 
oxydatiója folytán vízvesztés jött létre.

* Kényszerítve voltam a vizet csupán differentia útján, tehát indirect módon 
meghatározni, mivel az összes anyag, mi rendelkezésemre állott, 1*15 grammnyi volt.
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AZ Ö-ANTALTÁRNA ÁLTAL FELTÁRT ÉRCZTELÉREK VIHNYE
ÉS HODRUS KÖZÖTT.

MaRTINY ISTVÁN-tÓl.

Barsmegye területéhez tartozó vihnyei völgyben körülbelül 9 km.-nyire 
Selmecz városától fekszik az úgynevezett O-Antaltárna bányatelep, mely a 
bányászat térén régi idők óta fontos szerepet játszik.

E bányatelep a vihnyei völgy mindkét oldalán terül el.
A völgy é. k. oldalán az uralkodó kőzet a gneisz, mely fölött az agyag

pala és a werfeni pala(terül el, és ezt tovább észak felé mészkő váltja fel. 
A völgy délnyugati oldalán az uralkodó kőzet szintén a gneisz, mely a vih
nyei völgytől vagy 1000 méternyi távolságban egy nagyobbszemü diorit 
feltörésnek enged helyet. Ezek fölött a külszínt majd pala, majd pedig 
ezen keresztül tört diorit képezi.

Az őskőzetet itt is a gneisz képezi, melyen keresztül a diorit feltörvén, 
helyenkint a nagyobb külszíni magaslatokat is képezte.

Tekintve az e kerületben levő bányák kiterjedését, a bányászat már 
valószínűleg a J 6-ik században élénk lehetett, a mit abból is lehet következ
tetni, hogy a windischleuteni bánya, mely e bányaműtől alig egy kilomé
ternyire, tehát ennek szomszédságában fekszik (a mint ezt a selmeczi bánya- 
vállalatok történetében olvassuk), már akkor kialvófélben volt; de azon 
körülményből is, hogy egyes bányarészek, különösen az egyes felsőbb szinte
ken hajtott tárnák némelyikén még most is a feszékmunka nyomai látsza
nak, nevezetesen a sprochovai felső tárnában a vihnyei völgybe nyíló János- 
tárna és Hodruska-völgy baloldali vagyis délkeleti lejtőjén úgynevezett 
Szikorova erdőrészben lévő felhagyott tárnákban. Tehát a bányászat már a 
robbanó por nálunk való meghonosítása előtt, vagyis az 1626. év előtti időkben 
létezett.

A bányaművelés tárgyát régibb időtől fogva számos telér és kisebb ér 
képezte, nevezetesen a következők :

a) A János-telér. E telérnek, mely a vihnyei völgy mindkét oldalán 
van kiképződve s a vihnyei völgyet csaknem derékszög alatt metszi, csa
pása ejszakdéli, dülése keleti; fedüjét pala, feküjét pedig gneisz képezi, tehát 
e két kőzetet határolván, egyúttal határoló telér is. Kitöltése nagyobbára quarz 
és mészpát, vastagsága 0*5—2 méterig terjed. E telér műveletei, úgy lát
szik, még a 16-ik század előtti időkre vezethetők vissza, mert a felső biber- 
tárnai bányadalom ismertetésében meg van említve, hogy e telérben való 
bányaművelések már a 16-ik században ki voltak fullasztva.

(289) 30*
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Érczeket — argentit, stefanit és proustit — melyek oszlopos kikép
ződést mutattak, e telér csak helyenként tartalmazott. A felsőbb szin
teken az evések után Ítélve, kisebb terjedelmű fejtésre érdemes közöket 
tartalmazott. Általában véve e telér eddigelé csak is a vihnyei völgy jobb 
oldalán s itt is csak helyenkint bizonyúlt be fejtésre érdemesnek. Kiter
jedése azonban itt, azaz éjszak felé, csekély, mert a völgytől vagy 200 méter
nyi távolságban észak felé már a mészkő határolja,

A mint a telér a vihnyei völgyet átlépi s ennek hodrusi oldalára megyen 
át, kitöltése meddőbb lesz; a mint azt az eddigi feltárásokból következtetni 
lehet, melyek a felső tárnán s az altárnán vitettek keresztül.

Nagyobbszerű fejtések a teléren 1882-ben és részben 1883-ban voltak, 
midőn t. i. a Szent-Háromságakna a Keresztfeltalálási altárna szintjéről 
50 méterrel mélyebben fekvő jelenlegi mély nyilám szintjéig való lemélyítése 
után ismét feltárás alá vétetett. Dicsősége azonban alig tartott 1 Va évig, mert, 
a csapás szerint 60 méter hosszú s dőlés szerint vagy 25 méter magas, 
helyenkint dús érczeket tartalmazó köz, melyben az ezüstnek hajszálfonat 
alakú előfordulása is gyakori volt, csakhamar lefejtetett. E telér kedvéért 
mélyíttetett hajdan a vihnyei völgy jobb oldalán lévő szent Három
ságakna is, mely a Jánostelért 95-ik méternyi mélységében szeli át; amely 
mélységig s ezentúl még 12 méterre, összesen tehát 108 méter mélységre az 
akna csak nem régen, azaz 1880-ban készült el.

b) Péch-ér és Iszap-telér. A János-érrel a vihnyei völgy jobb oldalán a 
völgy talpától vagy 70 méter távolságban kapcsolatban van a Péch-ér, mely 
az Iszap-érnek, a János-telértől számítva, a kezdetét képezi; vagyis a Péch- 
érnek tovább délfelé, azaz az Antal-főtelér felé eső része már Iszap-érnek nevez
tetik. A Péch- és Iszapér tulajdonképen egy és ugyanazon telér, a külömbség 
csak az, hogy a Péehtelér kitöltése azonos a Jánostelér kitöltésével és ércz- 
dúsabb, mintegy átmenetet képez a Jánostelérből az Iszapérre. A Jánostelér 
felé eső részében quarzosabb és érczesebb, míg a Jánostelértől távolabb eső 
részében iszaposabb. E telérnek, mely délnyugati csapású és meredek 
dőlésű, majd éjszaknyugat, majd délkelet felé mind feküjét a gneisz képezi 
s csak kevés helyen helyettesíti ezt biotit-trachyt, mely némely helyen 
telérszerüen metszi a telért, és összeköti a János- és Antal-főteléreket. Az 
Iszapér mintegy 200 méternyi távolságban a Jánostelértől dőlését vál
toztatja s később ismét előbbi dőlésébe megy át, míg a Jánostelértől vagy 
400 méternyi távolságban a Sprochova völgyében egy ellenlejtes érré, 
kitöltése pedig meddő tölteménynyé változik; dőlése mindinkább lapo
sabb lesz, jellegét általában változtatja, míg végre az Antal-főtelérbe me
gyen át.

c) Antal-telér. Az Antal-főtelérnek, mely éjszak-délnek csap és 40—45° 
alatt nyugatnak dől, úgy fedüjét, mint feküjét a gneisz képezi. Kitöltése 
quarz és mészpát, vastagsága 0*5—4 méter. A nemes töltmény itt csak
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oszloposán van kiképződve s igen változó. Értékesebb jelleget a telér csak 
további, délnyugati irányban való előhaladásában, a hol már a diorit feltörése 
kezdődött, a Szarvaskő éjszaki lejtője alatt vesz fel. Nagyobbszerű fejtések a 
lejtő alatt az úgynevezett András-fedüvágat közelében voltak, különösen az 
altárna, vasuttárna és felsőtárna között. A leglizetőbb fejtés az altárnán és 
ennek talpában volt az úgynevezett Vorsinken guritóban, melylyel az altárna 
talpa alá vagy 40 méterre hatoltak le, a vizet lovak által hajtott szivattyúk
kal emelve. A felsőbb szintek felé a fejtés mindinkább gyengült, úgy annyira, 
hogy a felső sprochovai tárnán e részben csak kisebbszerü fejtések nyomai 
látszanak, melyek inkább próbafejtéseknek tekinthetők. A telér az evések 
után ítélve nemes kitöltését addig a pontig nem veszítette el, a honnét az 
elágazás délkeletnek a Szarvaskő keleti lejtője alatt a 10-es guritó társerei 
felé, délnyugatnak a Szarvaskő lejtője alá a függélyes ér felé nem történt. 
A 10-es guritóban ismét nagyobbszerű fejtesek nyomai látszanak.

d) Dreier in-, József- és Károly-ér. A főtelér délkelet felé ezentúl mind
inkább szűkül, míg nem egy erecs alakjában a Dreierin-, .József- s több névtelen 
érbe és ezek közvetítésevei a Koncsjár hegy északi lejtője alatt a Nepomuk-érbe 
megyen át. E kisebb erek, valamint a Dreierin-, Károly- és József-ér is, me
lyeknek csapása és dőlése a főtelérrel ellenlejtes, a dioritban vannak települve, 
s vastagságuk, mely a főtelér telér-anyagával azonos, 0*5— D5 m.-ig terjed.

Eme erecsek, a melyek még a közel múltban voltak mívelés alatt, 
nevezetesen 30 évvel ezelőtt; az altárna és vasúti tárna közötti részben le 
vannak fejtve. A vasúti tárna felé a fejtés nyomai csak csekély kiterjedésűek 
és ezek is inkább csak próbafejtéseknek látszanak lenni, a mit az ép kőzetben 
fennálló oldalak figyelembe épen nem vehető fémtartalmából következtetni 
lehet. A nevezett telér-csoport a felsőbb szintek felé, vagyis a külfelület felé 
mindinkább keskenyül, és végre egészen kiékülni látszik.

e) Ellenlejtes-ér. Az Ellenlejtes-ér a 10-es guritó táján vagyis a 
Szarvaskő keleti lejtője alatt bírt a legértékesebb jelleggel; települési viszo
nyai az előbb felhozott telér-csoportozat viszonyaival azonosok, a fejtés benne 
különösen a felsőbb szintekben igen fizető volt, mi az altárna szintjéig is tartott. 
Délkeleti irányban a Heisze nevű érrel van összeköttetésben, mely kisebb 
kiterjedésű (40 m.). A valaha gazdag érnek határát ismét a Nepomuk- 
telér képezi.

f) Nepomuk-ér. A Nepomuk János-ér ezen elősorolt telér-csoport közt 
a legfontosabb; csapása délnyugati, dőlése délkeleti, a felsőbb szintekben 
30—35°, sőt az altárna szintjétől lefelé mindinkább nagyobb fokú, úgy 
hogy az altárna alatt az 50°-ot is eléri. A Nepomuk-ér fedüjét, úgy mint 
feküjét diorit képezi, vastagsága 0*5—3 m.-ig terjed, kitöltése nagyobbára 
quarz és mészpát. A 30-as évek előtti időkben a bányatelep kincstárát 
képezte, gazdag ezüstérczeket szolgáltatva; ú. m. argentitet és stefanitet. 
A telér fontosságáról és gazdagságáról tanúskodik azon körülmény is, hogy
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a telér dőlésében nagy méretekben hajtott lejtaknában (1855-ben) egy víz
oszlopos vízemelőgép építtetett, mely a vasúti tárnán beépített 1300 m. 
hosszú csővezetékkel volt kapcsolatban, a melybe a külvíz vezetve a gépet 
hajtotta. A vízemelőgép segélyével az aknát az altárna szintjétől még 50 mé
ternyire mélyítették, műveleteiket az altárna szintje alatt terjesztvén ki. 
Az akna vízzel való mélyítése sok küzdés között 1867-ig tartott. E teléren 
a fejtés az 1860-as években leginkább mázsa-szakmánybán történt. — 
Az 1864-ik év ápril havában a Nepomuk-akna északi részében az úgy
nevezett régi talp alatt (unter der alten Sohle) 7156 pénzíöntot tartalmazó 
érczet nyitottak. A későbbi években a vizoszlopgép a nagyobb mennyiség
ben előjövő vizeket csak úgy győzhette emelni, ha a szent János-társulati 
bányamezőben lévő János-aknában beépített vízemelőgép is akadálytalanul 
dolgozott; a mint ez azonban megakadt, a Nepomuk-aknai gép a vizeket 
emelni nem győzte. 1867. julius hóban oly nagy vizet nyitottak a Nepo- 
muk-lejt aknában, hogy — a mint ez egy jelentésben említve van — 
a vizek a mély nyilámon oly rohamosan nőttek, hogy egy fél óra alatt 
2 lábnyira emelkedett a víz a mély nyilám talpa felett, míg a gép 
14 óra alatt alig volt képes a vizet 3 lábnyira apasztani. 1867-ik óv 
november havában a gép beállítását ajánlották és ennek indokokolá
sául azt említik, hogy a Nepomuk-akna a gép beépítése óta, mi 1855-ben 
történt, csak 18 ölre mélyítetett és a feltárt vájatvég csak 20 ölre haj
tatott ; esik tehát az összes 38 ölből egy évre 372 öl. Miután a gép
üzem évenkint 1300—1400 forintba került, egy öl kivágására majdnem 
400 frt esik. A gép beszüntetése mellett szól, a mint a jelentésben mondva 
van, még azon körülmény is, hogy miután igen valószínű, sőt kikerűlhetlen, 
hogy a víz nagyobbodni fog, még az is koczkáztatik, hogy a gép nem győzve 
a vizet emelni, a szivattyúk és a felvezető csövezet kifulasztatik és értéke a 
bányára nézve elvész. 1867. deczember havában a gép már a szolgálatot fel
mondta, úgy hogy a további mélyműveléssel fel kellett hagyni. A gép felha
gyásának oka az is volt, hogy a gép üzemben való tartása nagyobb mennyiségű 
vizet igenyelt, mely az által, hogy a vasúti tárnában beépített csővezetékbe 
folyt s a vízhúzó gép hajtására fordíttatott, a vihnyei völgynek a vasúti tárna 
szájától az Ujház melletti Keresztfeltalálás-altárna szájáig terjedő részében 
lévő zúzómüvektől elvonatott; másrészt pedig már akkor a Szent-Háromság- 
akna lemélyítésére gondolván, az aknában egy vízemelő vízoszlopgépet ter
veztek, melynek hajtására a Nepomuk-aknai gépre folyó víz egy részét akar
ták felhasználni. A mélyművelés felhagyásának főoka azonban a mélység 
részbeni elszegényedése volt.*

* A korosabb vájárok azt állítják, bogy midőn a Nepomuk-aknai gép beállítta
tott, ők addig, mig a víz a kivájt üregeket megtöltötte, vagyis addig, míg a mély
művelés teljesen el nem fulasztatott, egyes helyeken, a hol még érczet találni remény-
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g) Keleti ér. A Nepomuk-ér délnyugati irányban való folytatását a 
Keleti ér képezi; vastagsága 0 5 —2 m.-ig terjed, kitöltése hasonló a többi 
telérekéliez.

Nagyobb fejtések, melyeknek kora a Nepomuk-éren folytatott fejtések 
korával összeesik, a Nepomuk-aknától keletnek és nyugatnak, nevezetesen az 
aknától jobbra vagy 30 és balra szintén vagy 30 méterre terjedtek s az altárna 
talpa alatt, főkepen azonban az altárna és a vasúti szint között voltak a leg
fizetőbbek; a hol az érez, úgy mint az elősorolt teléreknél általában, szintén 
egyes oszlopokban kiképződve fordult elő. A keleti ér, mely tovább nyugati 
elöhaladásában a Keresztelő-Szent-János-bányamezőbe megy át s itt is a vas
úti tárna íőtéjében szolgáltatott fejtésre való közöket, a felsőbb szintek felé, 
úgy látszik, mindinkább szegényebb lesz, mint azt a vasúti tárna feletti fej
tési helyek felhagyásából s az Erzsébet-tárna szintjén a János-tárnai mezőben 
a Szikorova völgy alatt ugyancsak ezen ér után hajtott s most szünetelő 
vágatból következtetni lehet; bár nincs kizárva a lehetőség, hogy e telérben 
még a János-tárnai mezőben fejtésre érdemes közök elő ne forduljanak, mert 
ez sem az altárnán, sem az Erzsebet-tárna szintjén kimerítően megvizsgálva 
nincsen.

A főtelér, mint már említve volt, a vihnyei völgytől számítva délfelé 
vagy 1000 m.-re a Szarvaskő délkeleti lejtője alatt elágazik; délkelet 
vagyis a 10-es gurító körüli erek felé, melyeket már elősoroltam, és délnyu
gat felé a János-tárnai mezőn átmenő függélyes érbe megyen át, mely a fő- 
telérnek ez iránybani folytatását képezi.

h) Függélyes ér. A Függélyes érnek, melynek vastagsága szintén 
0*5—2 m.-ig terjed, és melynek fedüjét u. m. feküjét diorit képezi, tehát szin
tén a diorit eruptiójában képződött ki, igen fontos szerepe volt, különösen a 
János-tárnai mezőben. Az O-Antaltárnai mezőben ezen ér a felsőbb szintek
ben míveltetett haszonnal, még a vasúti szinten és közvetlen a felett csak 
inkább próbafejtés nyomai maradtak fenn.

Valamiképen az O-Antaltárnaiaknak a Nepomuk-ér szolgáltatta a leg
gazdagabb érczeket, úgy a Jánostárnaiaknak a Függélyes ér képezte a 30-as 
években kincstárukat. E telér kizsákmányolása czéljából a Jánostárnaiak 
egy aknát, az úgynevezett Keresztelő Szent-János-aknát mélyítették a vasúti 
tárna szintjéről az altárnáig és innét az altárna talpa alá vagy 40 m.-re, tehát 
közel oly mélységre, mint az O-Antaltárnaiak a Nepomuk János-aknát.* 
A mélymívelés szárazon való tartására egy vízemelő gép szolgált, mely az akná-

nyeltek, dolgoztak, s ekkor történt, hogy egy helyen a mély nyilám szintjén igen 
szép erezet nyitottak, de a viz lassankint ezen érczes helyet is elérte s természete
sen a további érczíejtésnek véget vetett. Ekkor, mondják, általános volt a gép beszün
tetése feletti sajnálkozás.

A mennyiben az előbbi függélyesen hajtatott.
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ban beepítve lovakkal tartatott üzemben. E vízemelő gép segélyével képe
sek voltak a Függélyes eret, az altárna talpa alatt, a hol ez legértékesebb is 
volt, 100 m.-nyi hosszban és 20 m. magasságban lefejteni. A folyton növekedő 
víz azonban és azon körülmény, hogy az O-Antaltárnaiak a melyművelést, 
illetve a vízemelést a Nepomuk-aknában beszüntették, őket a mélymüvelés 
beszüntetésére késztette, annál is inkább, mert azon pillanatban, a mint a 
Nepomnk-aknai gép megállt, ők is a kifulasztás veszélyeinek voltak kitéve.

A Függélyes éren folytatott fejtés a Jánostárnaiak főüzemét képezte, 
melyet a gép beszüntetése után az időközben erélyesebben hajtott Ludovica- 
vágattal érczesen megütött Mihály-ér lefejtése vagy fejtés alá vétele felváltott.

i) Haránt- és Közép-ér. A Főtelér és a Függélyes ér között terül el a 
Haránt-ér és ettől tovább délnek a Közép-ér, mely már a Függélyes érhez 
hasonlóan a János-tárnai mezőbe megyen át. Mindkét ér, a mely dioritban 
van kikepződve, valamint az F5 m. vastagságig terjedő töltménye is az 
O-Antaltárnaiak illetve Jánostárnaiak által különösen a vasúti tárna szintje 
felett az 50-es években fejtetett.

j) Márton-ér. A Főtelértől nyugatnak 80 m.-ben a Szarvaskő éjszaki 
lejtője alatt az úgynevezett András fedü-vágattal a diorittömzsben a M ár
ton-ér van feltárva, mely quarzdús. A Főtelérrel azonos csapásu telér azon
ban egyes kisebb fejtéseket kivéve, nevezetesebb szerepet soha sem játszott.

k) Közös-, 11-dik Közös-ér, Focher- és Mátyás-ér. A Mártonértől tovább 
nyugatnak a Szarvaskő éj szak-nyugati lejtője alatt ismét egy telér-csoportot 
találunk t. i. a Közös- és a 11-ik Közös-eret és evvel van kapcsolatban a 
Mátyás-ér, melynek fedőjében ismét a Focher-ér van kiképződve.

Ezen, az Antal-főtelér csapásával és dőlésével azonos telérek még 
a közelmúltban a bányászat tárgyát képezték, különösen a Mátyás-ér 
szolgáltatott szép érczeket. Legíizetőbb fejtés e teléreken 1867-ben történt a 
vasúti tárna és a sprochovai tárna között, míg a vasúti tárnától lefelé a fejtés 
gyengébb volt. A nemes töltmeny kiképzése itt is oszlopos alakot mutatott. 
Nevezetes ezen telércsoportnál az, hogy az arany tartalom bennök nagyobb 
mint a főtelérben és az ettől keletre eső telércsoportban.

A közös ereken még a múlt évben voltak fejtések, melyeket azonban a 
telértöltmény csekély fémtartalma miatt be kellett szüntetni.

l) Közös Fedü- és Mihály-ér. A Közös-ér déli elhaladásában a 
Szarvaskő déli lejtője alatt két ágra oszlik, melyek közül a keleti ág a Közös 
Fedű-eret, a nyugati ág pedig a Mihály-eret képezi s mindkettő a Jánostár- 
nai mezőbe megyen át.

m) I-só és IF d ik  Ellenlejtes- és. Keresztes-ér. A közös ereket összekötő 
Mátyás-ér további délnyugati előhaladásában a Szikorova dűlő alatt szintén 
a János-tárnai bányamezőbe megy át, hol ismét egy telércsoportra vezet, 
nevezetesen az I-sö és Il-ik Ellenlejtes-érre és a Keresztes-érre. Mindezen 
erecsek, melyek szintén a dioritban vannak kiképződve, 20 évvel ezelőtt
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a János-tárnának fénykorát képeztek. Ezen erek hasonlóan a velük összeköt
tetésben lévő előbb tárgyalt közös erekkel magasabb aranytartalmuak, mint 
az ezektől keletre eső O-Antaltárnai telérek. Hosszkiterjedésük vagyis csapá
suk szerint azonban ezen telérek alig 150 méternyire voltak fejtésre érdeme
sek ; kivételt képez ezek között az I-ső Ellenlejtes telér, mely a János-tárnai 
mező éjszaki részében hasonlóan az előbb említett társerekhez teljesen le van 
fejtve, még a János-tárnai mező déli részében is szolgáltatott fejtésre érde
mes közöket; azonban a Szikorova völgy alatt átjőve az O-Antaltárnai 
mezőbe, meddővé válik

n) János-ér. A most említett erektől kelet felé vagy 30 m.-re szintén 
a Szikorova dűlője alatt a Mihály-ér és ettől meg tovább kelet felé a János- 
erecs képezte még a Jánostárnai bányászatnak tárgyát; de ezek is csak cse
kély hosszkiterjedésben bizonyultak fejtésre érdemeseknek. Mindezen erecsek 
a vasúti tárna szintjén voltak a legtartalmasabbak s felfelé ú. m. lefelé mind
inkább szűkülnek annyira, hogy minden további fejtésnek határt szabnak. 
Felfelé ezen erek a Mihály- és Kereszt-eret kivéve, alig vannak 60 m.-re 
lefejtve, úgy hogy a fejtések még a felső-tárna szintjét — a mely a vasúti tár
nától 75 m. magasságban van — sem érhették el. E telérek folytatását 
a János-tárnaiak a vasuttárnától 116 m.-rel magasabban fekvő régi János- 
tárnában, melynek torkolatja a Szikorova völgyben van, egy 145 m. hosszú 
fedüvágattal keresték, de semmi nevezetesebb erecset fel nem tártak ; a 
miből azt lehet következtetni, hogy ezen erecsek tovább délnek, a mint a Hod- 
ruska völgy alá jönnek, mindinkább szűkülnek ; míg végre csak egyes válla- 
pokat képezve kiékülnek.

o) Erzsébet-telér. Ezen elősorolt János-tárnai telórcsoportból tovább dél
nyugatra az Erzsébet-telér terül el, melynek fedüjét a Jánostárnai mező köze
lében aplit, feküjét pedig syenites biotit-trachyt képezi. E helyütt még 
mint jelentéktelen telért látjuk; de tovább délnyugatnak vagyis Hod- 
ruska felé, a hol fedüjét és feküjét kizárólag syenites biotit-trachyt képezi, 
vagyis a mint a nagyobbszemű syenites biotit-trachyt formatiójába iön, 
hatalmas telérré változik, úgy hogy vastagsága 20 méterig és helyen
ként ezen felül is terjed. A délnyugatnak csapó és 55° alatt keletre 
dűlő telér kitöltését átváltozott syenit, quarz, mészpát és agyag képezi. 
A telérben több lap szokott előfordulni, melyek magában a telér vas
tagságában, majd csapásukat, majd dőlésüket gyakran változtatják es 
kitöltésükre nézve is nagyon változatosak szoktak lenni. A nemes töltmény 
e telérnél is csak oszloposán van kifejlődve a telér vastagságában létező 
egyes lapokban. Erczesen ott van a telér kiképződve, a hol több vagy leg
alább is két lap összejön, a hol azután az egyes síkok érülési határain; me
lyeken gyakran igen szépen látni a csuszamlást a gazdagabb, az egyes 
lapok vastagságában pedig a kevésbé gazdag érez, leginkább pyrargyrit 
és proustit, egyes vékony erecsek vagy fészkek alakjában fordul elő.
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Az Erzsébet-telér, mely a vidék leghatalmasabb telére, s mely egybe
vetve a felső és alsó szintek hosszkiterjedését csaknem 2000 m. hosszban 
van feltárva,* már régibb idő óta ismeretes. Hodrns felől, az úgynevezett Un- 
verzagt-telér alatt, ismerték már a 16-ik században es a felső Kerling keleti 
oldalán lévő völgyben az úgynevezett alsó és felső Unverzagt-tárnával keres
ték. Később a völgy mélyebben fekvő részében az úgynevezett Kunczer- 
tárnát hajtották a telérre, mely tárna (mint azt a selmeczi bányavállalatok 
történetében olvashatjuk) 1571-ben altárnai jogokat nyert. E tárnában külö
nösen a beható vágatban meg most is a feszékmunka látszik. Talán egy telér 
sem teszi a bányász türelmét annyira próbára, mint épen ezen telér, mert a 
benne előforduló oszlopos érczkiképződés és tetemes vastagsága gyakori ha- 
rántoló rágatokat és rendkívüli figyelmet igényel.

Ennek példáját e teléren folytatott bányászatban úgy a Hodrus felöli, 
mint a Vihnye felőli oldalon találjuk. A Kunczer-tárna- vagy Unverzagt- 
tárnával valószínűleg a 16-ik században a Kerling keleti oldalán lévő völgy
ből a felső tárna közvetítésével a telér egy részét a Kunczer-tárna talpáig 
előnynyel fejtették le.

Azután azonban egyideig rosszúl mehetett dolguk, mert a telér, melyet 
dél felé, azaz a Schöpfner-tárna felé 250 m. hosszban feltártak, tökéletesen 
meddő volt és csak is északi irányban Vihnye felé, egy 150m. hosszú meddő 
telérköz áthatolása után, hagyomány szerint e század elején, jöttek érczes 
oszlopra, mely azonban csak a mélység felé tartott. Hogy ezen érczes 
telérköz gazdag lehetett, az már abból is következtethető, hogy 150 m.-re, 
tehát oly mélységre tudtak lehatolni, mint a mely mélységben a mi 
vasúti tárnái szintünk van; terményeiket 6 gurítón emelték a Kunczer- 
tárna a szintjére, míg a víz a vasuttárnával egyenlő szintben lévő Gemein
schaftlicher Schlagon Mihály-aknáig, innét pedig a Brennertárnai VI. nyilámra, 
azután a Füllenbeutel-tárnán ki a Hodrusi völgybe folyt.

Ezen érczes köztől dél felé ismét egy nagyobb, 50 m. hosszú meddő köz 
következett, melyet újra gazdag érczes köz váltott fel, azonban ez szin
tén csak a mélység felé tartott. Itt érez után több ereszke- és belnével 
mentek lefelé és mélyebb szintük, jobban mondva altárnájuk nem lévén, a 
vizet és a terményeket több gurítón emelték, léghiánynyal is sokat küzdve. 
Ezen érczes közt, melyen a jövedelmező fejtések még a 40-es években foly
tak, Slavának nevezték, a mi magyarul annyit tesz mint dicsőség, jeléül a 
nagy áldásnak. Innét azután csak kisebb fejtési helyek következtek; a Slavá- 
tól vagy 150 m.-re észak felé vagyis Vihnye felé ismét a mélységbe húzódó 
fejtés nyomai mutatkoznak, melyekkel az Erzsébet-tárna szintje alá vagy 
50 m.-nyire lehatoltak. E valóban nehéz és fáradságos munka keresztülvitelé
ben csak a gazdagabb éreznyerés tarthatta bennük fen a kitartást megje

* Összeköttetésben látszik lenni a Scliöpfertárnai István-telérrel.
(296)



ÉRCZTELÉREK VIHNYE ÉS HODRUS KÖZÖTT. 475

gyezvén a mellett, hogy a fejtések többnyire berakatok nélkül történtek, 
a mi a munkát még inkább nehezítette.

Hodrus felől azután a telér egyrészt levegő és valószínűleg altárna 
hiányában is, melynek hajtására a bányatársak képtelenek voltak; másrészt 
pedig, mivel ismét egy terjedelmesebb meddőköz következett, tovább nem 
műveltetett.

Vihnye felől a telér a Hodruska völgy felső részében több tárnával volt 
feltárva, nevezetesen a Mihály- és Gábor-tárnával, a Hodruska völgy alsóbb 
részében pedig az Erzsébet-tárnával, mely utóbbi e telérben való bányaműve
lésnél altárnai szerepet játszotta mennyiben több bányatelken keresztül hajtva 
a vizek levezetésére és a termények kiszállítására használtatott. A mint már 
említve volt, a telér jellegzőbb volta ott kezdődik, a hol az a nagyobbszemtí 
syenites biotit-trachytba lép ; ez pedig a Hodruska völgy alatt az Erzsébet- 
tárna azon részétől, melyben a telér megüttetett — tehát a padló kereszt
től — délnyugatnak 200 m.-ben az úgynevezett Ede-gurítón túli részben 
kezdődik. Itt már az Erzsébet-tárna feletti szintekben, a Schwarzebrunn 
alatt fejtések nyomai látszanak, melyek a Gábor-tárnáig vagyis Erzsébet- 
tárna szintje felé 45 m.-re terjednek. Külszínig a fejtések nem terjedtek, mi 
egyébiránt természetes is, mivel a külszínt a trias-palák képezik; míg a 
telér a syenites biotit-trachytban képződött ki.

E fejtési helyektől délnyugat felé a telér 230 m. hosszban meddő
nek bizonyult, ezután már nemcsak lefelé, hanem felfelé is húzódó nagyobb 
fejtések kezdődnek, melyeknek kora a század elejére esik.

Az Erzsébet-tárnaiak 50 m.-re hatoltak befelé az Erzsébet-tárna szintje 
alá, emberi erővel hajtott szivattyúkkal emelve a vizeket az Erzsébet-tárna 
szintjére.

Ezentúl azután a telér felváltva vagy 120 m. hosszban, hol gazdagabb, 
hol szegényebb tölteményt szolgáltatott. Felfelé a Gábor-tárna felé cseké
lyebb, lefelé nagyobb közöket adtak, mely utóbbi irányban az Erzsébet-tár
naiak az Erzsébet-tárnától a 45 m.-rel mélyebben fekvő 2-ik belliéig hatoltak 
le; a mélyebben fekvő pontokat pedig az O-Antal-tárnaiaknak, kiknek már 
e helyen mezöjökbe tartozott e telér, engedve át. Ezen fejtések kora a 40- és 
50 es évekbe esik. Ezután az Erzsébet-tárnai bányaművelés azon okból; mert 
az Erzsébet-tárnai vájatvég fejtésre érdemes közöket, daczára annak, hogy 
az ezen utóbbi fejtésektől 200 m.-re nyomult előbbre, nem tárt fe l; hanyat- 
lani kezdett annyira, hogy az egyes részvényesek jogaikról lemondván, a 
bányát a kincstár vette kizárólag kezelése alá. Az Erzsébet-telérnek azután 
1868-ban midőn az O-Antal-tárnaiak a vasúti tárnával ezen előbb említett 
fejtések alá jutottak, ismét fontosabb szerepe volt. Ekkor fejtettek le a vasúti 
tárna s a Il-ik nyilám közötti közök, melyek azonban sokáig nem tartottak. 
Nagyobb szerepet játszott ismét a telér, midőn 1873-ban a vasúti szinttel 
egy érczes oszlopra jöttek, mely 2000-ig tartó érczeket tartalmazott.
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Hogy ezt lefejthessék, levegő biztosítása vegett egy alsóbb szinttel 
(az altárnával) kellett megközelíteniük, mi rendkívüli feladat volt. Ugyanis 
az utolsó közlekedés az altáma s vasuttáma között a Jánostárnai bánya
mező déli határvonala közelében az Ellenlejtes telér dőlésében hajtott úgy
nevezett Ujvitla volt. Az Ujvitlától az Antaltárnaiak a vájatvéget a nélkül, 
hogy egy más levegőt szolgáltató fötebelnéjiik lett volna, légcsatornák segé
lyével, melyekbe a levegőt az Ujvitlában felállított szeleltető segélyével 
szorították, 450 méterre hajtottak meddő telértölteményben; míg végre az 
említett érczes oszlopot tárták fel, a melyben azután sok küzdelem közepette 
felhatolva a vasúti szintig, 1876-ban, az úgynevezett Antalvitlát vagy Antal- 
lejtaknát létesítették, a mely mai napig használtatik szállításra. E köz 
lefejtése három évig tartott s a termeléshez tetemesen hozzá járult. Ezután 
az Erzsébet-telér azon oknál fogva, mert az Erzsébet-tárna szintje jobb közt 
fel nem tárt, a vasúti vájatvég is csak kisebb mennyiségű zuzóérczet szolgál
tatott és a Kereszfeltalálási altárnán sem sikerűit jobb közt feltárni; mindin
kább hanyatlott, úgy annyira, hogy a további feltárás egy vájatvégnek egy 
szinten való hajtására szorítkozott s csak az Erzsébet-tárnai vájatvég hagya
tott üzemben, melynek üzemét később a vasuttárnai vájatvég váltotta fel. 
Egyik okát az Erzsébet-telér feltárása részbeni felhagyásának azon körül
mény is képezte, hogy a hanyatló bánya viszonyainak javítása czéljából a 
föfigyelem a Szent-Háromság-akna mélyítésére és itt eszközlendő feltárá
sokra irányúit. E művelet sok munkaerőt s oly pénzáldozatokat követelt, 
melyeket csak úgy lehetett létesíteni, ha a bánya, más részeiben lévő mun
kálatok (különösen a meddő feltárások) megszorítást szenvednek. Az Erzsé
bet-telér ujabbi erősebb feltárása 1883-ik év végével történt, midőn az 
altárna vájatvége több évi szünetelés után ismét munkába vétetett. Ezen 
vájatvég 70 méter meddő köz áthatolása után az J 885-ik év elején jobb telér- 
közbe jutott, melyben már egyes érczes fészkek is előfordultak. Míg az 
altárna meddő telértölteményben mozgott, addig az, a vasúti színt közötti 
közbelne, nemkülönben a vasúti tárna is erélyesen odábbítva, majd az 
egyik, majd a másik szinten sikerűit egyes jobb telértöltményeket elérni, 
melyek azonban igen kis terjedelműek lévén, legfeljebb csak néhány heti 
fejtést engedtek meg. Szebb jelleget a telér az Erzsébet-tárnai határvonaltól 
100 m.-nyi távolban délnyugat felé kezdett mutatni, különösen az altár- 
nán és az altárna és vasúti színt közötti közbelnén. Az altárna úgy mint a 
közbelne, folytonosan fejtésre érdemes közben, a melyben már helyenkint 
jobb tartú szemelt érczek is előfordultak, mozgott.*

* Megemlítésre érdemes azon eset, hogy midőn az altárna közötti Antal-köz- 
belne azon közbe jutott, melyet később, mint említettem, az altárna feltárt; ezen köz 
csak 15 méternyi hosszban volt érczes s lefejthető, azután a szép telér egyszerre egy 
szilárd meddő syenit-töltménynek, mely egy a telért jellemző fedülap alatt terült el,
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Ezentúl a telér csaknem kizárólagosan fejtésre érdemesnek táratik fel 
s a szemelt érez előfordulása is elég gyakori, különösen az altárna és a köz- 
belne szintjén; míg a vasúti tárna s az e felett lévő szinteken a telér csak 
némely kis kiterjedésű helyeken bizonyult be fejtésre érdemesnek; s itt egy
általában nagy zavargások befogása alatt áll. Minthogy azonban, a mint 
már említve volt, a telér több lapot tartalmaz, egyes viszonyok tisztázása még 
feladatunkat képezi.

Nem lesz talán érdektelen, ha a legközelebb múlt évek termelését a 
telérek szerint bemutatom, nevezetesen:

János- és Iszapér.

1883- ban 4971 t. zúzó érez, 59*350 t. szemelt érez 136*196 tartalommal
1884- ben 5319 « « « 27*740 « « « 60*777 « «
1885- ben 3423 « « « 14*980 « « « 34*056 « «
1886- ban 4120 « « « 7*380 « « « 12*176 « «

Közös, részben Fötelér- és Mátyáséi’.
1883- ban 1357 t. zúzó érez, 2*250 t. szemelt érez 4*147 « «
1884- ben 1891 « « « 4*870 « « « 7*597 « «
1885- ben 1721 « » « 1*550 « « « 2*255 « «
1886- ban 935 « « « 2*020 « « « 3*413 « «

Erzsébet-telér.

1883- ban 1224 t. zúzó érez, 19*680 t. szemelt érez 46*334 « «
1884- ben 1726 « « « 69*730 « « « 139*069 « «
1885- ben 4605 « « « 109*844 « « « 219*763 « «
1886- ban 5695 « « « 224*630 « « « 493*967 « «

Ezekből látjuk, hogy a legfontosabb szerep az Erzsébet-telérnek jutott. 
A mint a többi teléreken a fejtés hanyatlott, itt csaknem kétszer növeke-

engedett helyet. E körülmény reám igen leverőleg hatott annál is inkább, mert a 
Szent-Háromságakna alatti közök mindinkább kimerítve, már alig adtak valamit, s a 
helyzet már egyáltalában kétségbeejtő kezdett lenni. Az Erzsébettelórtől mást 
reménylettem, midőn ezt az említett vájatvég meghiúsítani látszott. A telértölt- 
mény e gyors változásának okát keresve, egy a fekübe húzódó szilárd meddő syenit- 
ben lévő vállap vonta magára a figyelmet, mely után indulva 8 méternyi szilárd 
meddő köz átvágása után egy quarzos és mészpátos töltményű fészkek alakjában, 
szemelt érczet tartalmazó 2—3 m. vastag feküért kaptunk, mely azután az altárnán 
is megkeresve, a fejtésre már 1885-ben tetemes befolyással volt. A felhozott példa 
bizonyítja azt, hogy a telér több lapot tartalmaz, minél fogva az ember soha sincs 
teljes biztonságban az iránt, vájjon csakugyan jó utón jár-e s igy csak is egyes vál- 
lapokra fordított figyelem és gyakori keresztezések képesek némi útmutatást adni
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dett aranyban s bizonyára még 1887-ben is növekedni fog, mely reményre 
feljogosít azon körülmény, miszerint a feltárás a teléren, nevezetesen az 
altárna szintjén sikeresen folytattatik. Nem régen, azaz 1887. jan. hó 29-én 
az altárnai vájatvégben gyönyörű érczfészek nyittatott.*

Jellemző ezen érez előfordulásoknál az, hogy azok inkább lefelé az 
altárna talpa alá húzódnak s a telér maga is lefelé lazább odoros mészpátból 
áll, holott a felsőbb szinteken szilárdabb és quarzdúsabb.

Mindezen viszonyok azon reményre jogosítanak fel, hogy a midőn

* Nevezett napon déltájban Porubszky Samu bánya-hivatali főnöksegéd úrral 
jártunk e helyen s a vájatvégben hosszabb ideig tartózkodva s gyönyörködve a telér 
szépségén, ez akkor a következő képet nyújtotta:

A fedü mellett 1*0 m. vastagságban, érczczel behintett mészpát volt, ezután kö
vetkezett az agyagos meddő réteg 0*3 m. vastagságban, mely után ismét 05 m. 
quarzos érczes réteg következett. A quarz-réteg után a vájatvég feküjét ismét 
egy agyagos meddő réteg képezte, mely alatt mi a viszonyokból következtetve 
érczet sejtettünk s az agyagos réteg ledolgozásához hozzáfogtunk; az idő elő
rehaladt voltánál fogva és mert még más helyeket is akartunk látni, az eredményt 
be nem várva, megbíztam egy munkást, hogy a lazább, 05 m. vastag réteget 
ledolgozva, a fekün lévő szilárdabb kőzetbe lyukat fúrjon, hogy legközelebbi bejá
rásomkor a fekükőzetet láthassam. Két munkás, — ki nem épen azért, hogy a 
parancsot teljesítse, mert már az idő a műszak végére járt, hanem azért, mert 
magok is érczet sejtettek — a mint eltávoztunk, azonnal hozzá fogtak a munkához és 
ledolgozván az 05 m. vastag agyagos réteget, egy furtlyukat repesztettek el, melylyel 
az erezet megnyitották, mely után ismét egy vékonyabb agyagos meddő réteg 
következett, mely alatt három ujjnyi vastagságú 2—3000 kg. tartó érezzsinór volt 
települve. A mint a munkások a fúrtlyuk elrepesztése után az érczet megpillantották, 
sirásra fakadtak örömükben. Az egyik munkás most a bányából kosarak után futott. 
Neszét vették a dolognak mások is s úgy szombaton, vasárnap telve volt e hely 
emberekkel, kik sűrűn jöttek ide, iparkodva Isten eme áldásának részesévé lenni. En 
ugyan láttam a sürgés-forgást, de mert tudtam, hogy az egyes pásztákon különösen 
az altárna vájatvégóben érez van (s az ily sürgés-forgás már csaknem egy év óta 
tart, a mennyiben az ércztermelés azóta jelentékenyebb lett), ama hírnek, hogy újabban 
szép érczet nyitottak, már azért sem tulajdonítottam nagyobb fontosságot, mert 
szombaton délben még személyesen ott jártam.

Midőn azután harmadnapra odajöttem, már egy terjedelmes üreget találtam, 
s hálát adtam az Istennek, hogy e helyen szerencsétlenség még nem történt, 
mert itt több lapból állván a telér, az egyes telérrészek, melyeknek elválását a csu- 
szamlási lapok még inkább elősegítették, az üreg felett függve, az ott dolgozókat veszé
lyeztették. Ezt látva azonnal a veszélyes darabok leeresztését eszközöltettem, jelen
létemben ácsolatot emeltettem és azon oknál fogva, mert az ott az érczkutatók által 
termelt törecset, mely még bizonyosan érczet is fog tartalmazni, kiszállíttatni sajnál
tam, mert a nagy hidegben (s helyszűke miatt is) lehetetlen lett volna ezt átsze
melni, elrakattam a ki vájt üregbe, hogy egyrészt a rendnélküli turkálásnak elejét 
vegyem, másrészt alkalmam nyíljék nyáron át az itt nyert zúzóérczet kellőleg 
átszemelte tni.
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Hodrus felől Yihnye felé irányított Il-ik József-császár altárnával, mely a 
Keresztfeltalálási altárnától$(melyről lefelé amiérczeink húzódnak) 150 m-rel 
mélyekben van, e közök alá jönnek a Hodrusi bányászat uj lendület kap; 
annál is inkább, mivel Hodruson az Erzsébet-telér a mélyben egyáltalán fel
tárva nincsen. Legmélyebb színt Hodrus felől, mely az Erzsébet-teléren volt 
hajtva, a már említett Gemeinschaftlicher Schlag, mely a mi vasúti szintünk
kel körülbelül egy szintbe esik, de ennek is a terjedelme oly csekély, hogy 
számba nem vehető. E Gemeinschaftlicher Schlag-tól a József-altárnáig 
még 200 méternyi mélységű érintetlen köz van. A telért a József-altárna 
szintjén először Finsterort bányamű kapja s csak azután jön az ismét a mi 
telkünkbe.

A Hodrusi bányászat felvirágzását e telér, mely a Schöpfer-tárnai 
István-telérrel összeköttetésben látszik lenni, s a melynek kincstárához 
szolgáló kulcsát a H. József altárna képezi, annak idejében biztosan meg fogja 
hozni. Adja az ég, hogy ez mihamarább bekövetkezzék!

479

AZ ÉRCZKÉPZŐDÉSRE VONATKOZÓ MEGFIGYELÉSEK A VERESPATAKI 
ÉRCZHEGYSÉG Ö\ÉBEN.*

K remnitzky F. J.-től.

A verespataki páratlan és igen sajátságos aranyércz-telepeket három külön
böző kőzetben találjuk, ü. m. a P osepny F. által elnevezett «helyi üledék»-ben, 
a különböző időben kiemelkedett eruptiv kőzetekben és a kárpáti homokkőben.**■

A három nemesércztartalmú különféle kőzet éles vállapok által van egy
mástól elkülönítve és számtalan, különféle csapású és dőlésű ércztartalmú erektől 
lapos és függélyes telérektől átszőve. A különféle kőzetek vállapjai közelében pedig 
vannak az eddig feltárt és még sok feltárni való kisebb-nagyobb kiterjedésű nemes 
ércztömzsök.

A bányában nagy a sötétség, a legélesebb szem is csak hosszú idő múlva 
képes tisztán látni és nagy fáradságba és költségbe kerül, míg az illető bányainté
zőnek sikerül, az érczfejlődésre igen befolyásos körülményeket felismerhetni.

Szolgálati időm elején gyakran lettem értelmesebb öreg vájárok által figyel
meztetve, hogy egyik vagy másik feltárás alatt álló teléren dúsabb érez elérése

*  B e k ü l d e t e t t  1 8 8 7 . m á r c z i u s  3 0 - á n .
** A geológiai kételyek megvitatását és tisztázását illetőleg itt igen sok 

érdekes adat található; én például, a nagy kiterjedésű üledékes kőzet hová tar
tozása felől nem birok magamnak fogalmat szerezni. Nézetem szerint ez a kőzet 
inkább az eruptiv kőzet görgületének vagy tufájának lehetne képviselője, de mint 
bányaüzem-vezető, minthogy ez a kőzet több kiterjedt nemes ércztartalmú telepeket 
magában foglaló zónákkal bír, a «sedimenttel» is megbarátkozom.
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nem várható, és ezen kedvezőtlen állításokat azzal indokolták, hogy «csúnya az 
egész, a véna nem fizeti».

Minden gyakorlati bányász előtt ismeretes, hogy a fémbányászatnál meg
vannak az érczképződésre vonatkozó figyelemre méltó jelek és habár a szeszélyes 
természettel szembe mindenkor nem is vezetnek a kivánt czél felé, de nagyon 
gyakran meghálálják a figyelmet.

Igen jól tudom, hogy nehéz feladat a kételkedőket puszta szóval a fennebbi 
állítás felől meggyőzni, azért legszivesebben látnám a helyszínen, a hol a felismer
hető adatok rendelkezésre állanak és a megfigyelés értékét igazolják.

A verespataki érczhegységben a következő eddig előttem ismert jelek bírnak 
az érczképződésre befolyással:

a) Kétségen kívül a mellékkőzet gyakorol kiváló befolyást, mert itt is, 
úgy mint Nagyágon, az igen lágy vagy igen szilárd kőzetben a telérek meddők és 
csakis középszilárdságú (körülbelül a fluorit és apatit keménységű) mellékkőzet 
foglalja magában a nemesebb ércztelepeket és ez a figyelemre méltó szabály kiterjed 
a helyi üledékre, az eruptiv kőzetekre és a kárpáti homokkőre is, a mely itt ércztele- 
pekkel bír.

A ki ezen 'szabályt nem veszi figyelembe, az pénz- és időveszteséget fog 
szenvedni.

b)  Kiváló figyelmet érdemelnek azok az ércztömzsök, a melyek a tömzs- 
tömegben elszórva kisebb-nagyobb csillámpala-zárványnyal bírnak. Csillámpala- 
tartalmú tömzsök műrevalóságát kiváltképen a sok és jó zúzó ércztermelésre 
kivánt anyag igazolja. Ilyen nemes tömzsököket rendesen az eruptiv (dacit) és a 
helyi üledékkőzetek vállapjai közelében találunk. Vannak a csillámpalatartalmú 
egykorú testvértömzsökön kívül még mások is, a melyek a kristályos pala- 
rétegeken nem törtek át, de ezek is a sediment, kárpáti homokkő és dacit vállap
jai közelében találtatnak ; csakhogy ezek az előbbiektől különbözők és valószínűleg 
nem egykorúak; ércztartalmuk is különböző, a mennyiben egy es dús ponto
kat kivéve, a nagy tömzstömeg több meddő részszel bír. A tárási művelet itt 
igen nehéz, mert a több száz négyzetméter kiterjedésű tömzsterületben igen 
költséges az egy-két négyzetméter dús ércztartalmú pontot feltárni, ha a tömzs 
többi része nem műre való. De erre vonatkozó figyelmeztetéssel is találkozunk. 
Tapasztalt öreg bányaművelők ily természetű tömzsöknél az érczképződésre kedvező 
befolyást tulajdonítanak, ha a tömzstömeget telérhez hasonló hasadékok és lapok 
áttörik, mert ezek közelében reményük és helyenként találják a dúsabb érczeket. 
A szilárdság itt is érvényesíti a már említett előnyös vagy káros befolyást.

Hasonló befolyást gyakorol az ércztartalomra, ha a tömzsöt a mellékkőze
tekből származó kisebb vagy nagyobb alakú törgyület képezi.

c) A telérek és ezek érczképződésére a mellékkőzeten kívül kedvező befolyás
sal bír:

a telértöltelék, ha a telértömeget nem egyfajú, hanem a hasadékban idő
szerinti lerakodás után több fajú ásvány tölti ki, u. m. quarz, calcit, vörös mángán- 
pát, pvrit, barnapát, gipsz, a rézpyrithez hasonló arany tartalma által itt igen

:: «Egésznek» nevezik itten a mellékkőzetet, «vénának» a telért.
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becsült «aranypánt»,* es ha sphalerit is van szórványosan a telértöltelékbe 
behintve.

d)  Ha a telérek különféle csapások és dőlések által egyik a másikat érintik, 
keresztezik vagy csapások után egymással összezavarodva, együtt haladnak, és 
igy, ha nem is minden esetben, de gyakran egymásra nemesítő hatást gyakorolnak.

e) Az itteni bányaművelők az ólomérczet, ha az ércztelepeken előfordul, az 
arany legnagyobb ellenségének tekintik.

f) Kedvezőtlen, sőt ijesztő, ha a telér csakis szilárd kékes színű quarztölte- 
lékkel bír és a telér üreges odor falain a quarz hegyi jegeczedést nyert. Az itteni 
bányaművelő az ilyen teléreket «hegyes fogú, Imrajnís vénának» nevezi és szereti 
kikerülni, mert meggyőződése szerint még gyenge zúzóércztermelésre se találja 
alkalmasnak.

Van azonban a quarznak egy neme, a mely a szarúkőhöz hasonlít, csakhogy 
nem olyan szilárd, itt «tyinga», Nagyágon «gl auch» név alatt ismerős.** Ha az a 
teléren vagyis az ércztelepeken előfordul, örömmel fogadják, mert az érczképződésre 
kedvező hatással bír. Ha e fekete quarz termésarany-tartalommal bír, csiszolva 
különféle ékszernek igen alkalmas.

g)  Igen nemesítő befolyást gyakorolnak a mellékkőzeten átvonuló vékony 
zöldes színű, apró szemcsű pyrit-erek (itten «sztrázsa» nevet viselnek). Ha a 
mellékkőzetből kijutnak és a telérekkel találkoznak, olyankor a teléren termés
arany előjövetelét jelezik.

h) A dacitban foglalt teléreken dúsabb érez és termésarany előjövetele vár
ható, ha a dacitban benőtt hatoldalú, szépen kifejlődött kettős pyramisú quarz- 
jegeczeknek ürhelye a kőzet oldalán vékony kénquarzmázzal van bevonva, és ha 
a dacit sok jól kifejlődött, fehér, hatoldalú kettős pyramisú quarzjegeczekkel bír.

i)  A bányaművelők által kedvező fogadtatásban részesül, ha a mellékkőzet 
az ércztelepek közelében sok pyrit-kristályt tartalmaz. Különös, hogy az itteni 
bányamunkások az ilyen pyrit-tartalmú kőzetet «burszuknak» nevezik.

k) Az itteni bányász nép, nem ok nélkül, jó jelnek tartja, ha az ércztelepe
ken sok víz van ( víz után jön az aram)), persze az itteni tárnaművelet mellett a 
víz a bányaművelőnek nem esik nagy terhére, és az igen szórványosan található 
termésarany elérési küzdelmét nem gátolja.

l)  A telepek ércztartalma nagyobb, a hol azok a különféle kőzetek vállapjai 
közelében találtatnak, mert a mellékkőzetek mállási állapota bizonyosan a telep
töltelékre előnyös hatással bír.

ni)  Figyelmet érdemelnek azok a telérek, melyek hullámhajlású dőlés és 
csapású iránynyal bírnak, különösen a lapos felérek.

n) Az itteni bányaművelők által használt «szép és csúnya» mellékkőzet fel
ismerhető petrographiai tulajdona: ha a kőzet se nem igen kemény, se nem igen 
lágy, ha a dacit és helyi üledékkőzet lialoványkék színű, ha az üledékkőzet törgyü- 
lete nem apró szemcsű, iszapos, hanem darabos, ökölnagyságú ; ha a dacit mellék
kőzetben sok 10—20 mm. átmérőjű, éles oldalvonalokkal és sima lapokkal szépen 
kifejlődött hatoldalú, páros pyramisú, fehér quarzkristályok vannak benőve.

* A né]) «kiszór» név alatt ismeri.
** \ . ö. Inkey Béla, Nagyág földtani és bányászati viszonyai. Bpest, 1885.— Szeri,-.
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Ha a lágy kőzetekben a telértöltelék meddő agyag vagy a szilárd mellékkőzet 
telérei kékes kristályos quarzzal vannak kitöltve, akkor ezek nem műre valók, de 
minden körülmények között «a kéziszérke vagy a próba-tekenő» legyen hű kisé- 
rője és mellőzhetetlen eszköze az aranybánya művelőjének,

A fémbányászatnál, de különösen itt, a hol az arany oly szórványosan van 
elhintve, csak így lehet a folytonos remény és kutatási bányaművelet által kedve
zőbb eredményt elérni.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
1. Carya gyümölcse az esztergomi Nummulites Tschihatscheffi mészkőben.

1887. őszszel Esztergomban lévén, B ubány -János ügyvéd úr, buzgó tag- 
társunk és ügybarátunk felhívta figyelmemet egy az esztergomi Kis-Strázsahegyen 
talált dióféle kövületre, melyet az ottani bányák bérlője, Nagy P ál úr, nem rég a 
herczegprimási múzeumnak küldött be ajándékúl.

A herczegprimási titkár úr szivessége folytán közelebbről is vehettük szem
ügyre a kérdéses példányt, a mikor is könnyen meggyőződhettünk arról, hogy a 
dió, — mely teljesen egyezni látszik a budai Kis-Svábhegy orbitoid lueszében elő
forduló Carya ventricosa Brongt. fajjal,'" — nem a kis-strázsahegyi kőfejtő alsó 
részéből származott, a hol a Nummulites striata homokkövet fejtik és mtíipari 
czélokra feldolgozzák ; hanem fölülről való, a hol fedője a Nummulites Tsehi- 
liatscheffi mészkő. Utóbbinak jókora darabja még összefüggésben látható a kövült 
terméssel.

1883-ban azon a vidéken végzett földtani felvételeim alkalmával az említett 
vezérnummuliton kívül még a Numm. complanata, Operculina ammonea, Orbi- 
toides papyracea és Serpula spirulea fajokat találtam a Strázsahegyek ezen emele
tének mészköveiben. Dr. Schafarzik F erencz.

2. A vasmegyei antimon-bányászat.

Az «Ungarische Montan-Industrie-Zeitung» 1887-iki év 8-ik számában 
Balling Károly pzibrami tanár tollából igen érdekes közleményt találunk, 
mely a vasmegyei «Bánya» nevű antimonbányászat fejlődésével foglalkozik, a 
mennyiben itt újabb időben egy antimonkohó állíttatott fel. A bánya évente
37,000 q. nyers érczet termel. Az antimonérczet grafitpalában törik és leg
nagyobb része az érczelőkészítési műhelyben a kohóüzemhez való töményített 
marává feldolgoztatik.

A kohó termelő képessége jelenleg 2000 q. regulus, 1400 q. antimonium 
crudum; azon felül évente vagy 200 q. őrlött antimonércz mint marhapor kerül 
a forgalomba.

A darabos érez és az ülepített darát lángpestekben csurgatják. Jelenleg

* V. ö. dr. S t a u b  M., a m. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1885-ről, pag. 187.
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egy franczia folyton működő csurgatókemenczóvel (Saigerofen) tétetnek kísérletek. 
A tüzelő anyag barnaszén, melyet a kohó közelében levő kőszénbánya szolgáltat. 
A bécsi cs. kir. földtani intézet vegymülielyében, 1885-ben végzett elemzés nyo
mán az antimonium crudum tartalma : Sb =  69’5 0 o , AsÜ3 =  6%, Fe =  1 ‘2 %, 
S =  27"2% és 07 % feloldhatatlan rész.

Örvendetes tudomásul veszszük, hogy Vasmegyében egy eddig parlagon 
heverő iparág lendülő fejlődésnek indul.

3. A petroleum eredete.

Az «Ungarische Montan-Industrie-Zeitung» 1888-iki év 20-ik számában 
A s c h e r  F e r e n c z - í ő I egy igen érdekes, a petroleum eredetével foglalkozó köz
leményt olvastunk, melyet a tárgy nemzetgazdasági fontosságánál fogva közlésre 
érdemesnek tartunk.

Az idén Bécsben tartott «Bergmannstag-on», a leobeni cs. és kir. bányász
akadémia igazgatója, H öfek János, a földolaj eredetét, termelését és értékesítését 
igen tanulságos előadás tárgyává tette. Ellentétben a legelterjedtebb nézettel, 
melynél fogva a petróleumot széndestillatnak tekintik, H öfer azt állati eredésűnek 
mondja. Erre vonatkozólag tagtársunk, Ascher F., a «Grazer Tagespost» szep
tember 26-án megjelent számában a következő közleményt bocsátotta közre.

A petroleum eredetére vonatkozó kérdés ma, és még továbbra is vitás ma
rad, de igen érdekes egy angol geológusnak, Medsleef tanárnak ebbeli nézete, 
mely szerint a földolaj képződése még folytonosan történik és esetleg a végtelen
ségig tarthat; sőt mi több, a tudósnak sikerült volna petróleumot hasonló folya
mat útján, mint ő azt magának a föld belsejében képzeli, mesterséges úton oly 
minőségben előállítani, hogy azt a termés petróleumtól, még szakemberek sem 
bírták megkülönböztetni.

Hypothesise szerint a víz, mely messzire a föld kérge alá hatol, itt széneny- 
tartalmú fémekkel, különösen vassal izzó állapotban találkozván, elemeibe szét- 
bomlik; az oxygen vegyül a vassal, míg a hydrogen szenet felvéve magasabb réte
gekbe felszáll, melyekben részben ásványolajjá tömörül, részben gázok alakjában 
nagy nyomás alatt felhalmozódik, míg végre a véletlen egy fúrlyuk által a fel
színre hozza.

Olajtartalmú rétegek rendesen hegységek közelében fordulnak elő és feltéte- 
leztetik, hogy a dombok felemelkedése következtében az alattuk levő rétegek ere
deti települése megzavartatik és lazíttatik, mi által a víznek a rendesnél nagyobb 
mélységbe való juttatása elŐsegíttetik.

Ha a föld belsejében széntartalmú fémek elég mennyiségben léteznek, szén
telepeinknek egykori kimerülésével, a régi tüzelőanyag kárpótolva lenne.

A s c h e r  ennek ellenében azt állítja, hogy bányász és geológus, ki az ameri
kai, gácsországi és román olajterületeket tanulmányozta vagy olajbányákat valaha 
vezetett, M e d s l e e f  tanár nézetét nem oszthatja. Számos évi gyakorlati működé
sében a legkisebb jelt nem találta arra, hogy a petroleum még jelenleg képződnék; 
tudomásával az olajtelepek teljesen kimeríthetők, és ha M e d s l e e f  hypothesise 
helyes volna, akkor az ásványolaj előjövetele nem volna bizonyos formatiok- 
hoz kötve.
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A scher úr ebbeli állításait igen merészeknek tartom és pedig azért, mivel a 
petróleum folytonos képződésénél földtani időszakokkal kell számolnunk, ezek 
pedig messzire túlhaladják az emberi időszámítást, az ásványolajnak bizonyos 
formatiokban való előfordulását illetőleg végre tudjuk, hogy ez kevés kivétellel 
majdnem minden formatio üledékes kőzeteiben található.

4. Az osztrák bányaművelés 1886 ban.

E czím alatt az österreichische Zeitschrift für «Berg und Hüttenwesen» 
1888-ik évi 4—7-iki számaiban a cs. éskir. földmívelési minisztérium statisztikai 
évkönyvéből a következő, az osztrák bányamívelés fejlődését előtüntető adatokat 
veszszük:

I. A bányászat térbeli terjedése.
aj Szabad kutatás az 1886. év végével 24,636 volt, azaz 326 vagy 1*30 szá

zalékkal kevesebb, mint az 1885. év végével. A 24,636 szabad kutatásból a kincs
tárra 465, a többi magánosokra esik; a magános kutatók száma 1087 volt, azaz 
38-al vagy 3*37 %-kal kevesebb mint 1885-ben. A kutatás tárgya szerint esik :

4 8 4

arany- és ezüstérczekre ... ... 569 vagy 2-309
vasérczekre... ... ... ... 2270 <« 9-214
ásványszénre ... 18,692 « 75-872
egyéb ásványokra 3105 « 12*605

bj Bányatelkek. Az adományozott bányatelkek egy 171,728 h.-nyi területet 
foglalnak el, vagyis 1370 li.-ral többet (8*80 %) mint az előző évben; ebből 1162'1 h. 
magán-, 208‘6 li. pedig kincstári bányabirtok.

II. A bányászat nevezetesebb üzemberendezései.
1886. évvégével a bányákban 2.211,287 m. és a külszínen 745,745 m. vasút, 

összesen 2.957,032 m. volt lerakva, ebből mozdonypálya volt 264,619 m. a kül
színen, 1372 m. a bányában; lóvasút 128,563 m. a külszínen, 144,595 m. a 
bányában és ezen kívül 26,675 m. kötélpálya a külszínen és 264 m. a bányában ; 
végre 19,885 m. vontató pálya, és 26,888 m. kohópálya lett kimutatva.

Aknaszállításra és vízemelésre szolgált 1083 gőzgép összesen 51,227 lóerő
vel és azonkívül 486 gőzgép, szeleltetők, légsűrítők, érczelőkészítési és egyéb 
segédgépezetek hajtására.

A kőszénbányákban 74 szeleltető, 1424 kokszkemencze, 3 briquettprés mű
ködött, a barnaszénbányákban 20 szeleltető, 1 kokszkemencze és 4 briquettprés.

A többi bányászatnál működésben volt: 1819 zúzónyíl, 130 hengerpár, 61 
kőmalom, 471 lökőszér, 76 seprőszér, 1033 ülepítő gép, 301 különítő és forgó 
szita. 112 osztályozó tölcsér és csatorna, és 404 egyéb érczelőkészítő gép.

A kohóknál működött: 128 vas-nagyolvasztó, 24 egyéb nagyolvasztó, 
8 középolvasztó, 9 kis olvasztó, 15 csurgató és tárcsázó tűzhely, 17 iizelő tűzhely, 
17 föllengítő pest, 127 lepároló kemencze, 799 pörkölő kemencze, 164 lugzási 
műhely, 116 lángpest, 21 Bessemer-kemencze, 83 ömlesztő pest, 113 párló üst, 
273 jegedési szekrény, 21 czementáló szekrény, 74 gőzfuvó 10,920 lóerővel és 
96 fúvó vízerőre, 122 léghevítő készülék, 74 adagemelő és 345 egyéb készülék.
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Újabb üzemberendezések közül kiemelendők: az elektromos világításnak 
behozatala az osztr. államvasút tulajdonát képező «Bresson» aknában Kladnó 
mellett és a pzibrami] ezüstkolióban; az ingaseparationak (Karlik-féle szabada
lom) több kőszénbányánál történt berendezése ; egy új Bessemer-koliónak felállí
tása 3 convei*terrel a prágai vasipartársulati «Albert» kohóban; szállító tornyok
nak felállítása vasból a Nándor-császár vaspályatársulati «Ferencz» kőszónbányá- 
nál Morvaországban ; a kötélszállításnak berendezése a gróf Larisch-féle «Eugen» 
aknában Sziléziában ; egy teljes laboratóriumnak felállítása Osztrauban a bánya- 
levegőnek megvizsgálására W inkler  tanár szerint; a gróf Wilcsek-féle osztraui 
bányáknak telephonnal való összeköttetése stb.

III. Munkásállomány.
Az osztrák tartományokban 1886-ban összesen 668 bánya- és 111 kohó- 

vállalat állott fenn.
A bányászatnál alkalmazott munkások száma 92,827, a kohóknál pedig 

11,790 volt, összesen tehát 104,617 ; ebből 92,826 férfi, 6378 nő, 5042 ifjú és 
371 gyermek.

IV. A balesetek száma 1886-ban 370 volt; ebből 141 halálos kimenetelű, 
229 nehéz sérülés. 1000 munkásra 1 '68 halálos (az előző évben 3*2) és 2'73 nehéz 
sérülés (az előző évben 2‘93) esett.

V. Társpénztárak.
1886. év végével az osztrák tartományokban összesen 345 társpénztár léte

zett, melyek összes vagyona 13.099,888 irtot kitett.

VI. Bányaadók fejében az osztrák tartományokban 1886-ban fizettek :
jövedelmi adó czímén ___ ... _ 1.491,144 frt 77*5 krt
bányamérték-illeték czímén ... ■ 132,137 « 34*5 «
szabadkutatási illeték czímén ... 80,157 « 26 «

összesen 1.703,439 frt 38 krt.
VII. Naphtabánvászat.
a) Kőolaj. 1886-ban 205 vállalat állott fenn, ebből 180 mívelésben volt. 

1604 akna közül 113 vagy 7 % lemélyítés alatt volt, 657 vagy 41 % olajtermelésre 
szolgált és 834 vagy 52° o-ban a mívelés szünetelt; 873 fúrlyuk közül 145 vagy 
17% lehajtó félben volt, 236 vagy 27%-ban olaj termeltetett kézi erővel, 296 
vagy 34%-ban az olajtermelés gőzerőre volt berendezve és 196 vagy 22% szü
netelt.

A 180, mívelésben volt vállalat 2917 munkással 431,047 q. kőolajat 
1.681,207 frt értékben termelt.

b) Földviasz. 111 bánya közül 96 mívelésben volt, és termeltek összesen 
94,963 q. földgyantát 2.409,789 frt értékben.

Alkalmazva volt 7071 munkás. Gezell Sándor.
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H ans H o f e r : D as E rd ö l und se in e  V erw andten .

A ((Petroleumindustrie Nordamerikas» czímű munkájáról ezen téren már 
előnyösen isméit szerző jelen művében a kőolaj és fajrokonai általános természet
rajzát világosan és könnyen fölfoghatólag tárgyalja.

Szerző a természetben előforduló bituminosus testek megnevezése, osztályo
zása és a szokásos nevek megmagyarázása után történeti áttekintést nyújt azon 
ismereteink fölött, melyek a kőolajnak különböző országokban előfordulására, nye
résére és felhasználására vonatkoznak; ír a kőolaj mediterrán fekvőhelyeiről, egyéb 
kőolajterületekről, régibb és különösen újabb történetéről. Elénk tárja az ókornak 
ide vonatkozó ismereteit, a petroleumipar fejlődését a különböző országokban; 
továbbá megemlíti, hogy Galicziában már az 1810—1817-iki években kisérlették 
meg először a nyers olajat destillatió útján finomítani; hogy Bakuban a hatvanas 
évek elején az első finomító gyár keletkezett, s hogy ugyanott fúrás útján először 
1869-ben kerestek kőolajat.

A kőolaj physikai és physiologiai sajátságairól szóló fejezetben összeállított 
tabellákból kitűnik, hogy sűrűsége nem csak a különböző területeken, hanem egy 
és ugyanazon területen belül is változik, s hogy általában «minél világosabb az 
olaj, annál kisebb a sűrűsége». A gyakorlati ember nagy hasznát veszi azon tabel
lának, melyen a Beaumé szerinti fokok a sűrűséggel vannak összehasonlítva. Meg
jegyzésre méltók a kőolaj illékonyságára (annál könnyebben elpárolog, minél több 
hydrogent és minél kevesebb szénenyt tartalmaz) és a felforrás liŐmérsékére (82°— 
170° változik) vonatkozó adatok.

A «Chemiai alkat» czímű fejezetben a különböző szénkönenv-sorozatokat 
számlálja elő, nevezetesen a methan-, aethylen- és a benzolsorokat, melyek a kőolaj 
lényeges alkotó részei; továbbá megemlíti a nitrogen- és oxygenvegyületeket, melyek 
csak itt-ott s igen csekély mennyiségben vannak meg a kőolajban, így a nitrogén
vegyületek Kaliforniában 1‘1%-nyi— és az oxygenvegyületek Oedesseben (Hanno
ver) és Schwabweilerben (Elsass) egészen 6'9%-nyi mennyiségben találhatók; így 
kiemeli a valószínűleg illékony savakhoz kötött kéntartalmat is, mely a canadai 
olajokban általában, a bakubeli kőolajban egészen 0‘06%-nyi, és az amerikai asz
faltban egészen 10‘85%-nyi mennyiségben fordul elő.

Érdekesen írja le a kőolaj változását a levegőn : Elpárolgás (a könnyen illó *

* Braunschweig, Vieweg und Sohn 1888. 179 oldal és a szövegbe nyomott 
fametszetekkel.
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szénkönenyek eltávozása és földkátránnyá s illetőleg földviasszá való átváltozás) és 
kőolajsavak képződése oxygen fölvétele által. Több tabellán a kőolajok összetétele 
iparvegyészeti tekintetben van feltüntetve, miből megtudható, hogy az egyes olajok 
hány százalék könnyen illó olajat, mennyi világitó olajat s mennyi maradékot tar
talmaznak. Ezután a kőolaj égési melegével foglalkozik, valamint a kőolajat kisérő, 
néha magukban is föllépő gyúlékony gázokat is említi, melyeket felhasználnak s 
melyek tudvalevőleg az iszap-vulkánok képzését idézik elő.

Gyakorlati szempontból fontos a kőolaj előfordulásáról szóló fejezet. Megem
líti, hogy a kőolaj primär fekhelyen (imprágnált telepek vagy fekhelyek) minden 
üledékes formátióban előfordulhat; de nevezetes, hogy a hatalmasabb széntelepek
kel biró rétegcsoportokban hiányozni látszik, vagy előfordulásának nincs jelen
tősége.

A különböző másodlagos fekhelyek fejtegetésénél első sorban a teléreknek 
és a törmeléknek megfelelő hasadékkitöltésekre utal, minthogy a helső nyomás 
következtében a kőolaj hasadékokban eltávozik; ráutal a fölszintes fekhelyekre 
(olajforrások, szuroktavak); továbbá a fekhelyszerű előjövetelre, minthogy egy 
olajtartalmú hasadék igen likacsos kőzet-réteg complexusát áttörve másodlagos 
telepszerű fekhelyet képez ; s végre megemlíti, hogy a kőolaj néhány eruptiv kőzet 
kis üregeiben előfordul, a mi azonban inkább csak tudományos érdekkel bír. Famet
szetek ezeket még jobban megvilágítják.

Fontos azon ráutalás, hogy a gazdag kőolaj kutak a különböző területeken 
egy meghatározott irányban (olajvonalak) sorakoznak (Beit'-féle theoria), a mi az 
olajvezető réteggel, egy anticlinaléval vagy eltolódással lehet összefüggésben.

Szerző különösen az olajrétegeknek az anticlinálokkal való összeesését fejte
geti, a mely tényre 1876-ban Pannsylvániában ő maga mutatott rá először és azt 
véli, ha minden esetben nem is lehet tagadni, hogy a rétegteknők olajt-artalmúak, 
mégis sok esetben az anticlinálok a legkecsegtetőbb kutatási területeket rejtik ma
gukban.

Szerző a kőolaj és sósforrások meglehetős gyakori közös előfordulását említi, 
a melyek azonban semmi genetikus összefüggésbe nem hozhatók; továbbá az olaj- 
szökőkutak keletkezését (az olajban elnyelt gázok nagy nyomása következtében) és 
azok rövid tartamát, valamint a gázkiömléseket is fejtegeti; azon tudományos és 
gyakorlati kérdést pedig, vájjon a földgázok fekhelyükön folyós állapotban van- 
nak-e fölhalmozódva, még elintézetlenül hagyja.

Szerző végre a bitumennek az alluviumtól a silurig terjedő különböző geoló
giai systemákban való elterjedéséről táblázatos átnézetet nyújt, miből látható, hogy 
a kőolaj és a rokon bituménfélék nincsenek határozott formatióhoz kötve, s hogy a 
leggazdagabb előjövetelek különböző geológiai systemákban fordulnak elő.

Különösen érdekes a kőolaj eredetéről szóló fejezet, melyben tömören és 
világosan elősorolja az erre vonatkozó theoriákat. Először megbeszéli az emanatio- 
ról szóló hvpothesiseket, melyek a kőolajat szervetlen vegyületekből származtatják, 
az olajképző folyamatot nagy mélységbe helyezik át és fölteszik, hogy a keletkezett 
szénkönenyek mély hasadékokon a fölszínre hajtatnak; de e fölfogás ellen a kőolaj 
alacsony liőmérséke szól, továbbá, hogy hasadékoktól gyakran igen messze fekvő 
helyeken találtatik, és hogy az üledékes területeken, melyek mentek minden vul-
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káni hatástól, rendkívül gyakran föllép stb. Azon hypothesis! hogy a kőolaj növé
nyi eredetű, (algák, turfa, szárazföldi növények, kőszenek) egyebek között Lesque- 
reüx, Binney, Wall, Krüger, v. Kobell elfogadják, de szerző ezen fölfogás ellen 
polemizál s végre azon következtetésre jut, hogy míg a növényi anyag elváltozásai
ból szén keletkezett, addig a kőolaj állati maradványok (saurok, halak, téntahalak, 
korállállatok stb.) elbontásából ered, mely hypothesisnek folyton több párthíve 
támad. Azt vélik, hogy a képződési folyamat — az átváltozás folyamata viszony
lag alacsony hőmérsék és magas nyomás mellett a destillatio egy neme útján megy 
végbe. Fontos és tanulságos a kutatásról szóló fejezet. Először leírja a kőolajkere
sést epy eddig át nem kutatott hegységben, a vizsgálás menetét és azt, hogy mire 
kell ügyelni. Ha a kutatásnál általában gazdag kőolajnyomokból bővebb előfordu
lásra is következtethetni, azért néhány most már bőtermő olajterületen az első talált 
nyomok nem valami nagyon bátorították a kutatókat. Ezután megemlíti a kutatási 
munkálatokat s végre a kutatás második stádiumát fejtegeti, t. i. a további vizsgá
latokat oly területen, hol a kőolaj előfordulása már megállapíttatott.

Az utolsó fejezetben az egész föld kőolajtermeléséről törekszik számot adni. 
Az egyes országokat egymásután elősorolja és a tabellákból láthatni, hogy a föld 
nyersolajtermelése 1878—1885-ig majdnem megkétszereződött; a termelés 1885-ben 
21'291000 barrel hordónyi volt, melynek értéke 61,159,000 arany forint; továbbá, 
hogy az északamerikai Egyesült Államok az egész termelés majdnem Vs-é.t szállít
ják, Oroszország 12“o-ot és a többi ország együttvéve csak 47o-ot.

Végre még egyszer hangsúlyozom az irodalomban hézagpótló műnek nagy 
becsét, melyért mindenki, a ki petróleummal foglalkozik, köszönettel tartozik a 
szerzőnek.

Remélhetőleg a mű második része is, mely a kőolajipart, a nyers olaj feldol
gozását világító olajjá stb. fogja tárgyalni, szintoly érdekes lesz.

I R O D A L O M

(19.) Dr. A r is t i d e s  B r e z in a  : Ueber die Krystallform des Tellur it. (Annalen 
des k. k. naturhistorischen Hoímuseums. Bd 1, p. 135— 152. 1886.)

Ezen terjedelmes munkálatban szerző pontonként a telluritra vonatkozó 
régebbi tapasztalásokat sorolja el, az új találtatást ismerteti, a tellurit kristályok 
termetét, lapjainak sajátságait, a szögeket stb. közli, majd egyéb matériákkal veti 
egybe és pótlékul a valentinit elemeit adja. Dr. Brezina úr ugyanis azon tellurit 
kristályokat vizsgálta meg, a melyekre az újabb időben Facebaján akadtak. H eski 
bányamérnök úr közlése nyomán a bécsi cs. k. udvari természetrajzi muzeum 
újabb telluritjai a szt.-Háromság tárnából, 1883-ból valók.

Dr. Brezina úr egyúttal a cs. k. udvari természetrajzi muzeum régi darab
jait is átkutatta és ezeken is lelt telluritokat, melyeknek formája az volt, a milyent 
Petz ismertetett, t. i. a golyókká csoportosúlt levelecskék csomója. De hasonlóra 
akadt az újabb darabokon is, a hol fenőkőhöz hasonló kristály csoportok tapasztal
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hatók úgy, hogy a kifelé mindinkább kisebb tellurit-táblák egyközesen nőttek 
össze. A magános tellurit-kristályok inkább a kőzeten, az ürességekben lelhetők, 
míg a sokkal gyakoribb, fenőkhöz hasonló csoportok a tellur-kristályokra rakód
tak le. Az újabban lelt tellurit-kristályok leginkább mézsárga színűek, a magános 
átlátszó kristályok pedig szalmasárgák — mézsárgák. Egészben véve az lijabb 
kristályok sötétebb színűek.

Az újabban lelt, magános kristályok váltakozva világosabb meg sötétebb 
színű rétekből szerkesztvék egybe. Legnagyobb mindig b. (010). 0 0 P0 0 , a mely 
szerint a kristályok vékonytáblásak és egyúttal kitünően hasíthatok. A vertikális 
prismák sorában még o. (3 .16.0). ooP 10/s meg n. (3.34. 0). ooP 34/3 tapasztal
hatók. Dr. Brezina ezen utóbbi két formát csak egy-egy ízben tapasztalta, míg 
a többi esetekben a táblácskákat a . (100) . ooPoo felé meg nem határozható, 
fénytelen lapelemek határolták. A terminális végen a sima és jól tükröző
p . (111) . P található, de lapjai nem egyforma nagyok. Még a [p :b ]  =  [ l l l  :010] 
övben vicinális lapok is vannak, melyek a b . (010)-hoz tartozók és metszéseik 
az (1 . 42 . 1) 42 P 42 mutatóknak felelhetnek meg. Általában véve tellurit-kristá- 
lyokon is tapasztalható, hogy míg a sima, állhatatos helyzésű lapok a hasadáshoz 
nagyobb szögekkel hajolnak, addig a hasadási lapnak igen sok vicinális formája 
mutatkozik egyes övékben.

Ezen újabban lelt telluritok a régebbiektől* abban különböznek, hogy 
a közös b . ( 010). ooPoo meg p . (111). P formákon kívül az újabb kristályokon 
nagy és bizonytalan tengelymetszésű lapok tapasztalhatók. Dr. B rezina úr két 
tellurit-kristályt mért, a melyek közöl egy sem volt 1 mm.-nél nagyobb. O is azt 
találta, a mit dr. Kkenner (1. c.), hogy e kristályok szimmetriája rhombos. A meg
mért hajlások stb. egy táblázatban csoportosíttattak egybe, a hol egyúttal dr. 
Krenner mérései is láthatók. Kár, hogy a két szerző csak egyetlen egy hajlást 
mért meg közösen és ezt is dr. Brezina úr tökéletlen tükrözéssel nyerte, úgy hogy 
a két szerző méréseit egybe vetni nem lehet.

Dr. B rezina úrnál a tellurit pontosabb elemei a : b : c =  0.4566 :1 0.4693, 
de ő ezen számokat még dr. Krenner paramétereivel is egybeveti és ezekből, az igaz, 
hogy nem határozottan, a tellurit tengelyviszonyául az a : b : c =  0.458 :1:0.467 
nagyságokat ajánlja. A két szerző megfelelő értékeiben az a meg c hossszaságában 
a különbség sorban 0.00294 és 0.00435, de a dr. B rezina úr számai már
a második tizedesben nem elég biztosak, úgy hogy azokkal a harmadik tizedest
megjavítani meg nem engedhető. Dr. Brezina úr kiindulási értékei u. is ezek:

obs. n határok
b : p =  010 : 111 =  71° 5 2 .8 ' 6 71° 40' — 72 0 12'
p : p" =  111 : 111 =  96 5 8 .8  2 96 55.5 — 97 2

A p : p " hajlásai ugyan szükebb határok között ingadoznak, de b : p határainak 
különbsége mégis 32 ' és mivel szerző a kiindulási értékek közép különbségét az. 
egyes hajlásoktól egyátalán nem is közli, méréseinek valóságos nyomatékát meg
ítélni nem tudjuk.

* Földtani Közlöny, 16. 1886. p. 248 és 295. •
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Dr. B r e z i n a  úr munkájának 5. fejezetében a telluritot egyéb testekkel ha
sonlítja össze. A tellurit úgymond úgy kombinálásainak habitusában, mint hasa
dásában meg szögeiben igen hasonlít az arsenes- meg antimonos savanyúságnak 
rhombos változataihoz. «Ha tehát azt mondjuk, hogy a claudetit és valentinit 
isomorphok, akkor a tellurit ugyancsak e csoporthoz tartozik, annyival inkább, 
mert a hasadás mind a háromnál ugyanaz» mondja tovább a szerző. Erre nézve 
az igaz, hogy ismerünk már közleményeket, melyek az azurit meg epidot, a 
descloizit és anglesit, a lunnit s a plagioklasok isomorphiáját taglalják és így 
a tellurit a megnevezett csoporthoz annyival inkább helyezhető, mert itt legalább 
az az «egy» cliemiai analógia van, hogy mind a három test «oxyd». Ha azonban 
a chemiai analógiát mellőzzük és a dolog velejét csakis a paraméterek, a habitus, 
a hasadás sth. közel megegyezésében keressük, úgy ez bizonyosan jelent majd 
valamit, — elég ha e tekintetben csak a calcitra meg a nátronsalétromra gon
dolunk, — de ez nem isomorphia, legalább nem abban az értelemben, a minek 
épen a physikai sajátságok meg a chemiai alkotás vonatkozására nézve a legneve
zetesebb eredményeket köszönjük. Referens azt véli, hogy szerző természetesebb 
úton halad, ha a M0 O3 , V2 O5 , Ta2 0 .% PbO stb. helyett a telluritot legalább a SeO.s 
kristályaival veti egybe.*

Végezetül egy függelékben dr. Brezina a valentinit elemeit taglalja. Az ide 
vonatkozó adatokat revideálja és a valentinit-en ezideig tapasztalt formákat egy 
táblázatban egybe szedi. Az ő I. kiindulása nyomán (a : b : c = 0 .3915:1 : 0.4205) 
a valentinitnek eddig ismeretes formái az alábbiak:

b . (0 1 0 ) q' . (054) e .(041)
p .  (1 1 0 ) x . (1 . 20 . 19) f . (095)
r . ( 0  . 1 0 .3) a . (1 0 0 ) g. (032)
1 .(056) 71 . (310) i . (0 1 1 )
y . (361) m . (2 1 0 ) f . (405)
t . (0 . 13 . 1 a . (540) í . (1 0 2 )
k .(098) p . (160) u . (4 . 13.5)
s . (092) h . ( 0  . 1 1  . 2 ) v . ( 1 2 2 )
q • (053) d . ( 0  . 1 1  . 2 )

Tekintettel e függelék aprólékos és inkább irodalmi természetére, a részle
tekben az eredetire magára kell utalnunk. Schmidt S.

* Dr. B r e z i n a  úr megjegyzi, hogy a tellurit a meg c tengelyei egyenlők 
(p . 139), egyúttal azt is mondja, hogy a tetragonos rendszerhez való ezen hason
lóság (b mint főtengely) a kristályok termetében nem mutatkozik és «ennek meg
felelően a tetragonos rendszerrel semmi optikai analógia sincs, mert a b-n tengelykep 
nem látszik.» De rögtön ezután közli, hogy «Kremier a régebbi kristályokon tapasz
talta, hogy az optikai tengelyek síkja parallel a (100) al, a b . (OlO)-hoz normálisan 
pedig negatív közép vonal figyelhető» ! Ref.
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Elnök : dr. Szabó J ózsef.

Elnök úr meleghangú megnyitója után múlt május hó 9-ikén tartott szak
ülés jegyzőkönyve felolvastatott és megjegyzés nélkül hitelesíttetett.

Schréder Rezső királyi bányatanácsos, r. tag. elhúnvta szomorú tudomásúl 
vétetett.

Rendes tagoknak ajánltatnak:
Richter Géza bányagyakornok Selmeczen; ajánlja a selmeczbányai fiók

egyesület ;
E hleitner K ároly hányaüzemvezető Tokodon, ajánlja Gyürky Gyula ;
ifi- Jankó János egyetemi hallgató Budapesten, ajánlja dr. Staub Móricz;
D iaconovich Aurél mérnök Német-Bogsány, ajánlja Halaváts Gyula.
Az előadások sorát ifj. Jankó János nyitja meg, felolvasván :
Egiptom geológiájához czímíí tanúlmányát. Felolvasó bemutatja a madarai 

mészkövet, melyet tavaszi egiptomi utazásából hozott magával. F ranzenau és 
L örenthey mikroszkopos vizsgálatai alapján meghatározza a mészkő korát és tár
gyalja e mészkő fontosságát a Nilus-delta kifejlődésére. A Nilus mai két főága kö
zött ugyanis ó-alluvialis mészből egy gát keletkezett, a mely mögött a víz lasa.b- 
han áramlott, mi így lehetővé tette azt, hogy a Nílussal lejövő iszap ne liordassék 
tova a tengerárammal, hanem ott rakódjék le és építse fel a mai deltát. E mész- 
gát a tengerszínén felül csak Madaránál emelkedik, a melynek vidékét geológiai 
szempontokból eddig senki sem kutatta.

F ranzenau Ágoston a budapesti krisztinavárosi régi temető délnyugati sar
kával szemközt feltárt márgából egy új foraminifera genust Pleiona név alatt is
mertetett. Az alak a Lingulina nem alakjaihoz áll közel, de mint ezektől, vala
mint a frondiculáriák és amphimorphinák kezdő részétől is eltér. Ugyan
ezen lerakodásokból még egy Chilostomellát is említ, a melynek nyílása a legutóbbi 
időben a Nieder- Hollain'unni mészhomokból leírt fájóhoz hasonlít s mely által 
a genus diagnosisában változtatás szükséges.

H alaváts Gyula a Resicza melletti Sleíirm/t-barlangot ismerteti s bemu
tatja a benne talált ősemlős maradványokat, melyek a barlangi medvétől (Ursus 
spelseus Blmb.); barlangi hiénától (Hyaena spelaea Gldf.); barlangi oroszlántól 
(Felis spelaea Gldf.); a mammuttól (Elephas primigenius Blmb.) és lótól (Equus 
sp.) származnak. A két utóbbi növényevő állat, mint az elől felsorolt három húsevő 
állat zsákmánya kerülhetett a barlangba.
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Elnök : dr. Szabó József.

Elnök megemlékezik H errich Károly miniszteri tanácsos gyászos elhunytá- 
ról, ki már 1862 óta volt tagja a társulatnak és azon kevesek egyike, kik noha nem 
tartoznak szorosan a mi szakunkhoz, mégis híven támogatják társulatunkat. Szo
morú tudomásul vétetik.

Az előadások sorát dr. Schafarzik F erencz kezdi meg, ki először is igen 
érdekes bazaltpéldányt mutat be a balatonvidéki kapolcsi hegyről; a melyben nagy 
biotitzárvány van. Ezután a bakonybéli Somhegy tektonikájáról szólva, annak 
keleti oldalán vetődési síkot mutat ki, a melynek mentén a legfelső jura és alsó 
kréta mészköveiből álló keleti hegyrész lesülyedt. A Gerencze patakból pedig a 
gault újabb előfordulását említi meg.

Dr. Schafarzik továbbá bemutatja az 1885. évi hazánkban előfordult föld
rengésekről szóló jelentését és ennek kapcsán az 1885-ik évi május hó 26-iki 
északerdélyi földrengés elterjedésének térképét. E földrengés, a mely 250 négyszög- 
mértföldnyi területen volt érezhető, tektonikai rezgésnek tekinthető, a mely Zsibó 
és Szurdok vidékéről indúlt ki, a hol hatása alatt nehány falrepedés is észlelte- 
tett. Az előadó által készített térkép igen szépen tűnteti ki a földrengés elterjedé
sét ; az érintett vidék vázlatos geológiai viszonyait stb.

Végül igen csinos kotterbachi calcitot és ankeritet mutat be. E helyiség 
ásványait már egyízben dr. Schmidt Sándor behatóan ismertette.* A társulatnak 
Lux József úr most küldte e szép ásványokat, a melyek 270—280 m. függélyes 
mélységből a 35 m. vastag siderit-telepből valók. A társulat örömmel vette ez érde
kes küldeményt s a m. kir. földtani intézetnek fogja átadni.

2. P etrik L ajos behatóan ismerteti a Seger-porczellánt, továbbá a Seger-féle 
porczellánmáz előállítását; összehasonlítva ezt a közönséges porczellánmázzal. 
A. hollóházi agyaggal tett kísérletei alapján kimutatja, hogy ez ú. m. általában a köny- 
nyen olvadó rhyolit-kaolinok, a melyekből közönséges porczellánt nem készíthe
tünk ; igen alkalmas az alacsony hőfoknál égetett Seger-féle porczellán előállítá
sára. Továbbá a JPdZ-kegyi rhyolittufával tett kísérleteiről szól, a melynek segítsé
gével és szintén más magyar anyagok hozzáadásával jól használható porczellánmázat 
sikerűit előadónak készíteni.

Elnök megköszönvén az előadónak a becses közleményeket, reméli, hogy a 
kutatásokat, melyek a magyar kerámia alapvető munkálatai közé fognak tartozni, 
folytatni fogja.

3. Dr. W artha Vincze : «Czölöpépitményi korszakból való tárgyakat» mutat 
be. A tárgyak a híres robenhausi (zürichi canton) tőzegtelepekből és a neufcháteli 
tó környékéről valók. A robenhausi leletek kitűnően vannak conserválva, a mi 
főképen a tőzeg enemű tulajdonságának számítandó be. Ezután a tőzeg és a közbe

* V. ö. Földtani Közlöny XVII. köt. 37. old.
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települt kulturrétegeknek pontos átmetszetét mutatja be, valamint a gyűjtött tár
gyakat rétegek szerint külön-külön tárgyalja.

A kó'-, csont- és agyagtárgyakon kívül mindenféle gyümölcsöket, magvakat 
mutat be, sőt még a tőzegből kiiszapolt szövet-, kötél- és egyéb maradványokat is. 
Ezen lelőhelyen a bronznak vagy vasnak semmi nyoma sincsen.

A neufcháteli tó környékéről igen szép csont- és bronztárgyakat muta
tott be.

IV . V Á L A SZ T M Á N Y I Ü L É S  1 8 8 8 .  N O V E M B E R  7 -IK É N .

Elnök : dr. S zabó József.

A szakülés által ajánlottak egyhangúlag megválasztattak s a társulat rendes 
tagjai közül 4 kilépvén, ez tudomásul vétetett. Titkár felolvassa dr. F elix J ános 
lipcsei egyetemi magántanár, H azslinszky F rigyes eperjesi tanár levelező tagok 
és Kovách L ászló levelező sorait, a melyekben megválasztásukért köszönetét mon
danak a társulatnak.

L óczy L ajos m űegyetem i tanár az ajándékba kapott könyveket köszöni, 
valam int a Gyergyó-Ditrói r. kath. polgári fiúiskola igazgatósága is megköszöni az 
ajándékba kapott társulati kiadványokat.

Selmeczbánya geológiai térképének ára magyarázó szövegével együtt 
5 írtra szállíttatott la.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXIV. Vándorgyűlésén, amelyre 
a meghivó megkésve az ülésszak berekesztése után érkezett, a társulatot az elnök 
és az első titkár képviselték ; mi örvendetes tudomásúl vétetik.

A társulat ajándékba kapta a következő munkákat:
W ein János úrtól «Emlékirat a fővárosi végleges vízmű tárgyában» — a 

Gyergyó-Ditrói r. kath. polg. fiúiskola igazgatóságától ez intézet«1887/8. évi értesí
tőjét» — Biharmegye régészeti és történelmi egyletétől «évkönyvet 1885/6—: 
1887/8-ra» — Dr. F elix J ános úrtól «Untersuchungen über fossile Hölzer.» Köszö
nettel vétetnek.

A negyedévi pénztári számadás tudomásúl vétetik.
Dr. Schafarzik F erencz a földrengési bizottság előadója rövid jelentés 

után bemutatja K ispatich Mihály zágrábi tanár jelentését a horváttartományi 
földrengésekről, a melyet közlés végett a földrengési bizottságnak elküldött. Dr.KocH 
Antal kolozsvári egyetemi tanár már régebben beküldte jelentését. Örvendetes 
tudomásiil vétetik, nevezetesen Kispatich tanár úr csatlakozása. A kiadásra vonat
kozólag a titkárság kapott utasításokat.

Magyarország geológiai térképére vonatkozólag titkár jelenti, hogy a térkép 
orographiai és topographiai része már majdnem egészen kész s legközelebb a javí
tásra szánt levonatok várhatók. Ennek tudomásúl vétele után elnök megjegyzi, 
hogy a közgyűlésen jelentést fog tenni az 1888-ik évi Londonban tartott nemzet
közi geológiai congressusról és ekkor Európa új geológiai térképének első lapját 
és a megállapított színkúlcsot is be fogja mutatni.
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Elnök : dr. Szabó József.

A jegyzőkönyv hitelesítése után első titkár nehány folyó ügynek elvégzésé
ről tett jelentést.

A földrengési bizottság jelentéseire nézve, azoknak minél elébb való köz
lése elhatároztatott. A magyar tudományos Akadémiának szóló jelentés a bizottság 
működéséről és a nyújtott pénzsegély hovafordításáról, a legközelebbi választ
mányi ülésnek bemutatandó lesz.

A jövő 1889-ik év gyűléseinek sorrendje lett megállapítva. (Közöljük a 
jelen füzet boritékán.

A pénztáros jelentése tudomásul vétetett.
Titkár felolvassa a m. kir. földtani intézet igazgatóságának 381/888 szám 

alatti átiratát, a melyben a társulattal közöltetik, hogy a nagyméltóságú m. kir. 
földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium Magyarország geologai térké
pének kiadásai költségeihez 500 írttal járul, ha a magyarhoni földtani társulat által 
a szóban levő térképen kifejezés adatik arra nézve, hogy annak kiadása a m. kir. 
földtani intézet közreműködésével történt, továbbá, ha a térképből 100 példány 
díjtalanúl rendelkezésére bocsáttatik.

A választmány örömmel és köszönettel veszi tudomásul e becses támogatást, 
valamint egyhangúlag elfogadja a kijelölt feltételeket.

Ezzel kapcsolatban titkár bemutatja a Posner czég által beküldött térkép első 
nyomatát, a mely átnézés és kijavítás végett a térkép-bizottságnak átadatik.

A választmány hosszabb eszmecsere után megállapítja a geológiai térkép fel- 
irását, illetőleg czímét.

Végül elnök úr a földtani intézet igazgatójának is megköszöni a térkép- 
kiadás pénzbeli támogatás elnyerésénél tett szíves közbenjárást. A köszönetnyilvá
nításhoz még a választmány is egyhangúlag hozzájárul.
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MINERALCHEMISCHE MITTHEILUNGEN.
Yon

J o s e f  L o c z k a .

(Vorgetragen in der Sitzung vom 4. Mai 1887.)

1. Chemische Analyse eines A rsenopyrites von Avala in Serbien.

Von dem durch seine schönen Minerale berühmt gewordenen Orte 
Avala besitzt die k. ung. geologische Anstalt unter anderen eine Stufe, auf 
welcher nebst einem eisenreichen Splialerit, Chalkopyrit, Pyrit und Calcit, 
schöne, stark glänzende Arsenopyritkrystalle sitzen. Herr J o h a n n  B ö c k h , 

Director der k. ung. geol. Anstalt, hatte die Güte, diese Stufe meinem Collé
gén Herrn Dr. A l e x a n d e r  S c h m i d t  und mir behufs krystallograpliischer, 
beziehungsweise chemischer Untersuchung bereitwilligst zu überlassen, 
wofür wir dem Herrn Director unsern verbindlichsten Dank aussprechen.

Ueber den Habitus der Krystalle wird Herr Dr. A. S c h m i d t  berichten.
Das spec. Gewicht der sorgfältig ausgewählten Krystalle fand ich :

1. Mit 04537 Gr. Substanz bei 205°C. =  6-0574.
2. « 0-4534 « « (« 21*8°C. — 6*0614.
Mittel werth... ... _ ... _ _ =  6-0594.

Qualitativ wurden S, As, Sb, Fe, Zn nachgewiesen.
Der Gang der quantitativen Analyse war folgender: Das fein gepul

verte Mineral wurde im Chlorstrom zersetzt, der zu Schwefelsäure oxydirte 
Schwefel als Bariumsulfat bestimmt, aus der abfiltrirten Lösung wurde der 
Ueberschuss des Bariums entfernt, das Arsen und Antimon durch Schwefel
wasserstoffgas als Sulfide abgeschieden, filtrirt und nach B u n s e n s  Methode 
als Pentasulfide bestimmt. Die von den Sulfiden des Arsens und Antimons 
abfiltrirte Lösung wurde neutralisirt und mit Schwefelammonium versetzt, 
Der nach völligem Absetzen filtrirte Niederschlag wurde in Salzsäure gelöst, 
nach Vertreibung des Schwefelwasserstoffs oxydirt, mit kohlensaurem Natron 
neutralisirt und zur Abscheidung des Eisens mit Natriumacetat gekocht. 
Der abfiltrirte Niederschlag wurde wieder in Salzsäure gelöst, neutralisirt 
und mit Natriumacetat gekocht. Dieses Verfahren wiederholte ich noch 
einmal. Der zuletzt erhaltene Eisenniederschlag wurde in Salzsäure gelöst, 
mit Ammoniumhydroxyd gefällt und als Eisenoxyd bestimmt. Da die vom
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Eisenhydroxyd abfiltrirte Lösung noch Spuren von Zink enthielt, so wurde 
diese ammoniakalische Lösung mit der vom basischen essigsauren Eisen
oxyd abfiltrirten vereinigt, das Zink hierauf mit Schwefelammonium nieder
geschlagen, filtrirt, im Wasserstoffstrom geglüht und als ZnS gewogen.

0*4431 Gr. des so behandelten Minerals gaben:

0*7002 Gr. Ba S04 entsprechend 0*096220 Gr. Schwefel
0*2189 « Fe„ 0 3 A 0.153246 « Eisen
0*0031 (1 Zn S fl 0.002076 « Zink
0*0011 <( Sb2 S5 « 0*000659 « Antimon
0*3883 « As2 S5 « 0*187818 « Arsen
0*0010 « unlöslicher Rückstand;

in Procenten:
S =  21*71 
Sb =  0*14 
As =  42*38 
Fe =  34*58 
Zn — 0*46 

Unlöslicher Rückstand — 0*22
99*49

Der Rückstand enthielt Kieselsäure und Spuren von Calcium.

2. Einige auf die Zusammensetzung des Arsenopyrites bezügliche
Versuche.

Bekanntlich verliert der Arsenopyrit bei Ausschluss der Luft geglüht 
viel seines Arsengehaltes. Ich habe diesen Verlust quantitativ bestimmt 
und ihn zu 40*55% gefunden.*

Ich nahm diese Versuche wieder auf, um die chemische Umwandlung 
zu studiren, welche beim Glühen des Arsenopyrites stattfindet.

Das Erhitzen geschah in einer Kohlendioxyd-Atmosphäre und zwar in 
einer 50—60 Cm. langen, an einem Ende zugeschmolzenen, schwer schmelz
baren Glasröhre; in das offene Ende derselben passte ein mit zwei Röhren 
versehener Kork. Die eine zur Einführung eines trockenen, massigen 
Kohlendioxydstromes dienende Röhre langte beiläufig 10— 12 Cm. in die 
Verbrennungsröhre, die rechtwinkelig gebogene Ableitungsrohre endigte 
knapp hinter dem Kork. Vor dem Versuche wurde die Verbrennungsröhre

* Természetrajzi Füzetek IX. 3, 4, 1885. p. 291.
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ganz mit Kohlendioxyd gefüllt, das Porcellanschiffchen mit der bei 100°C. 
getrockneten und gewogenen Substanz auf einer Unterlage von dünner 
Asbestpappe rasch bis zum zugeschmolzenen Ende der Köbre geschoben, in 
einen kleinen Verbrennungsofen gelegt und langsam bis zur stärksten Roth- 
gluth erhitzt, während zugleich Kohlendioxyd eingeleitet wurde. Der Versuch 
wurde beendet, als ein weiteres Sublimiren der betreffenden Substanzen 
nicht mehr wahrgenommen werden konnte. Nach dem Erkalten wurde die 
Köhre zwischen dem Schiffchen und dem Sublimatum geöffnet und das 
Schiffchen gewogen.

Auf diese Weise glühte ich Arsenopyrit von Csiklova zwei Stunden 
hindurch. Zuerst verdichtete sich an den kälteren Theilen der Köhre sehr 
wenig Schwefel, dann sehr wenig Arsensulfid und später bildete sich ein 
starker Arsenspiegel, welcher zu einer dicken Kruste anwuchs, auf deren 
innerer Fläche sich ziemlich grosse, nicht gut ausgebildete, sondern abge
rundete Arsenkrystalle ansetzten.

2*3798 Gr. Arsenopyrit wog nach dem Versuch 1*4113 Gr.
Der Verlust ist also 0*9685 Gr. — 40*69%.
Der grösste Theil des Glührückstandes löste sich unter Schwefel

wasserstoffgas-Entwickelung in (1 HCl: 2—3 H20) Salzsäure auf. Der unlös
liche Rückstand wurde hierauf auf ein gewogenes Filter gebracht und 
zuerst völlig mit Wasser, dann mit Alkohol ausgewaschen und mit Schwe
felkohlenstoff so lange behandelt, bis der abtropfende Schwefelkohlenstoff 
beim Verdunsten keinen Schwefel mehr zurückliess; zuletzt wurde das Filter 
wieder mit Alkohol gewaschen und bei 100— 110°C. bis zum constanten 
Gewicht getrocknet. Der so behandelte Rückstand wog 0*1775 Gr.; in Salz
säure löste sich also 1*2338 Gm., was 51*84% FeS entspricht.

Der unlösliche Rückstand enthielt Schwefel, viel Arsen, Eisen und 
Cobalt.

2*3798 Gr. Arsenopyrit gab beim Glühen:

Glühverlust... ... ... 0*9685 Gr. =  40*69% As +  sehr wenig S.
Vom Glührückstand löste

sich in Salzsäure _ 1*2338 « =  51*84°/0 Fe S
Vom Glührückstand löste

sich nicht in Salzsäure 0* I 775 « =  7*45%.

Da der Löllingit viel mehr Arsen enthält, so glaubte ich, dass der Glüh
verlust bei diesem Mineral viel grösser sein wird als beim Arsenopyrit. Eine 
Probe gab ein negatives Resultat. Ich erhitzte 2*3361 Gr. Andreasberger 
Löllingit 2 V2  Stunden hindurch, es verflüchtete sich sehr wenig Schwefel 
und es bildete sich ein sehr dünner Arsenspiegel. Der Glührückstand wog 
2*2983 Gr.; der Verlust war also 0*0378 Gr. =  1*61%.
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Dieses verschiedene Verhalten der zwei Minerale konnte ich mir nur 
so erklären, dass im Arsenopyrit der Schwefel das Arsen frei macht, welches 
dann sublimirt, und da der Andreasberger Löllingit nach meiner Analyse * 
nur 0*84% Schwefel enthält, so ist demnach der Glühverlust beim Löllingit 
auch sehr klein.

Um mich davon zu überzeugen, dass der Schwefel das Arsen aus seiner 
Eisenverbindung frei mache, glühte ich 09340 Gr. eines Gemisches von 
Löllingit und Schwefel (50% Löllingit und 50% Schwefel) zwei Stunden 
lang. Es sammelte sich an den kälteren Theilen der Eöhre viel Schwefel, 
und wie die Untersuchung zeigte, auch viel Arsensulfid a n ; ein Arsenspiegel 
bildete sich nicht. Der Glührückstand wog 0*2116 G r.; der Verlust war 
demnach 0*7224 Gr. =  77*34%.

Der Glührückstand löste sich grösstentheils in starker Salzsäure unter 
Entwickelung von Schwefelwasserstoffgas auf.

Es ist also hiedurch bewiesen, dass der Schwefel den Löllingit derartig 
zersetzt, dass unter Bildung von Eisensulfür (Fe S) Arsen frei wird, welches 
sich mit dem überschüssigen Schwefel zu Arsensulfid verbindet.

Bekanntlich verliert Pyrit oder Markasit beim Glühen beiläufig die 
Hälfte des Schwefels, während die andere Hälfte mit dem Eisen Eisensulfür 
FeS, bildet.

Diese Eigenschaften obiger Eisensulfide in Betracht ziehend, müssen 
diese Minerale mit Löllingit gemischt und erhitzt, aus letzterem auch Arsen 
frei machen, d. i. ihn zersetzen.

2*0863 Gr. einer aus 1*2817 Gr. Löllingit und 0*8046 Gr. Pyrit 
(61*45% Löllingit, 38*55% Pyrit) bestehenden innig n Mischung wurde 
zwei Stunden lang geglüht. Zuerst verfiüchtete sich Schwefel, dann Arsen
sulfid und zuletzt bildete sich eine starke Arsenkruste. Der Glührückstand 
wog 1*4416 Gr.; der Glühverlust ist also 0*64447 Gr. =  30*90%. As -f- S.

Salzsäure löste vom Glührückstand 0*8106 Gm. auf =  38*85 %  Fe S.
Also blieb unzersetzter Löllingit 0*6310 Gm. =  30*25% Löllingit.
Es ist hieraus ersichtlich, dass der aus dem Pyrit frei gewordene Sch we

fel die Hälfte des Löllingits zersetzte.
Nach den Resultaten dieser Versuche ist leicht einzusehen, dass im 

Arsenopyrit ein Schwefeleisen enthalten sein muss, welches beim Erhitzen 
einen Theil seines Schwefels verliert, welcher dann Arsen frei macht und 
sich mit dem mit Arsen verbunden gewesenen Eisen zu Eisensulfür verei
nigt. Da nach den bisherigen Analysen die Zusammensetzung des Arseno- 
pyrites annähernd dem Verhältnisse IFe : 2S, lFe : 2As entspricht, so muss

* Értekezések a természettudományok köréből. Herausg. v. d. ung. Akademie,
IX. B. d. Nro. 1. 1885. p. 8.
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man annehmen, dass jenes Schwefeleisen FeS2 sei, und folglich, dass der 
Arsenopyrit aus FeAs2 und FeS2 bestehe.

Nach B e r t h i e r  * verliert der Arsenopyrit beim Glühen die Hälfte 
seines Schwefels, und drei Viertel seines Arsengehaltes. Nimmt man aber 
in Anbetracht, dass bei meinem Versuche von 2*3798 Gr. Arsenopyrit sich 
1*2338 Gr. Eisensulfür (FeS) bildete, wozu 0*1490 Gr. Schwefel nöthig 
ist, welche Schwefelmenge 18*86% des zum Versuche genommenen Arseno- 
pyrites ausmacht; da der Csiklovaer Arsenopyrit aber nach meiner Analyse** 
20*24% Schwefel enthält, so kann der Arsenopyrit beim Glühen nur 20*24— 
18*86 — 1*38% Schwefel verloren haben; folglich bleibt im Arsenopyrit 
beim Glühen fast der ganze Schwefelgehalt in Gestalt von FeS gebunden, 
während fast der ganze Arsengehalt frei wird und sublimirt.

Die durch Glühen erfolgte Zersetzung des Arsenopyrites kann nach 
den Resultaten meiner Versuche durch folgende Formeln veranschaulicht 
werden:

1. FeAso, +  FeS2 =  FeS +  S +  Fe As2
2. FeAs2 +  S =  FeS +  2As
3. FeAs2 + t FeS2 =  2FeS+ 2As.

Die Versuche sind in einer gut ziehenden Kapelle zu machen.
Ich leitete das aus der Verbrennungsröhre strömende Kohlendioxydgas 

durch eine verdünnte salpetersaure Silberoxydlösung, wo sich eine kleine 
Menge eines schwarzen Niederschlages bildete, welcher näher nicht unter
sucht wurde.

mm
|  KDMYUtf*

ANALYSE DES GASES DES ARTESISCHEN BRONNENS VON
PÜSPÖK-LADÁNY.

V o n

Dr. K a r l  v . M u r a k ö z y .

(Yorgelegt in der Fachsitzung der ung. Geologischen Gesellschaft am 4. Mai 1887.)

Der Brunnen ist ungefähr 270 M. tief und bildet das Eigentlium der 
ungarischen Staatsbahn. Sein Wasser hat nach der Untersuchung G r i t t n e r ’s ,  

des Chemikers der ung. Staatsbahnen, die Temperatur von 22'4C°, und ent-

* Ann. de Chimique et de Physique T. 62. Ju 1836; Journal f. pr. Chemie 
B. 10. p. 13.

** Természetrajzi Füzetek IX, 3, 4. 1885. p. 291.
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hält sehr wenig, nämlich in 1000 Gewichtstheilen 0*767 fixe Bestandtheile 
gelost, von welchen 0*557 Gwth. Natriumcarbonat sind. Die übrigen darin 
befindlichen geringen Mengen von Säuren sind an Calcium und Magnesium 
gebunden.

Die Merkwürdigkeit des Brunnens ist aber jene grosse Menge von 
Sumpfgas, welches mit dem Wasser an die Oberfläche tritt.

Seine Excellenz der Herr Minister v. Baross, der diese Localität eben
falls besuchte, bei welcher Gelegenheit man das aus einer eisernen Bohre 
von 17 Cm. Durchmesser ausströmende Gas anzündete, worauf es mit 
mächtiger Flamme brannte, warf die Frage auf, ob man dieses natürliche 
Gas nicht zur Beleuchtung des Bahnhofes benützen könnte? und wenn ja, 
ob dieses auch von Vortheil sei ?

Um diese Frage beantworten zu können, mussten wir vor allem fol
gende Punkte ins Beine bringen :

a)  Welche Zusammensetzung hat das Gas?
b) Wie viel Kubikmeter Gas gibt der Brunnen in 24 Stunden ?
c) Mit welchem Druck bricht das Gas auf die Oberfläche?
d) Wie könnte man die leuchtende Kraft der schwach brennenden

Flamme vortheilhaft steigern ?
e)  Mit welcher Stärke wird die verstärkte Flamme brennen ?
f )  Wie viel Flammen kann das ausströmende und verstärkte Gas 

nähren ?
Die anderen in commerzieller Hinsicht wichtigen Punkte kann ich 

hier nicht in Betracht nehmen, da ich mich auf das beschränkte, was den 
Chemiker interessirt. Ich habe noch zu erwähnen, dass der mir befreundete 
Herr Grittner, der mit der Lösung dieser Fragen beauftragt war, sich zu dem 
Zwecke an mich wendete, dass ich bei meinem Chef, Herrn Prof. v. Ilosvay 
die Erlaubniss erwirke, die Gasanalyse in dem seiner Leitung unterstehen
den Laboratorium ausführen zu können. Wir haben die Arbeit gemein
schaftlich ausgeführt und die aufgestellten Punkte in folgender Weise gelöst.

a) Bei der Gasanalyse haben wir die Bimsen'seihe Methode befolgt, 
nach welcher wir in 100 Baumtheilen des Gases fanden :

Sumpfgas—Methan =C H 4 83*64 
Kohlendioxyd =  C0á 1*38 
Stickstoff = N  14*98

100*00

Die übrigen Untersuchungen haben wir an Ort und Stelle mit dem hier 
abgebildeten Apparate (M. vgl. S. 462 (284) d. Ungar. Textes) ausgeführt, bei 
dessen Zusammenstellung wir uns den Verhältnissen mit grösster Einfachheit 
gefügt haben.

Die Wasserleitung ist bei k, k mit Abflussrohren versehen, von denen
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die eine abgesperrt ist, bei b, b wurde der obere Theil des Röhrensystems ent
fernt und an seine Stelle die Glasglocke c befestigt, in deren Hals ein einfach 
durchbohrter Kautschukstöpsel steckt, in dessen Oeffnung wir eine mit zwei 
Hähnen versehene T-förmige Glasröhre applicirten. Her Hahn d mündete 
ins Freie, während der Hahn e mittels eines dickwandigen Kautschukrohres 
mit dem Glasgefäss f  verbunden ist; eine ähnliche Kautschukröhre stellte 
die Verbindung mit der Gasuhr her.

b) Um die Menge des Gases bestimmen zu können, haben wir durch 
Abschluss des Hahnes d das ganze Quantum des Gases gezwungen, durch 
die Gasuhr zu dringen und dabei gefunden, dass man in 24 Stunden 34'8 Cbm. 
Gas bekommen kann. Ich muss aber bemerken, dass das Quantum des 
Gases durch Veränderung des Röhrensystems bedeutend vergrössert werden 
könnte, weil durch das Abflussrohr eine grosse Menge Gas ins Freie strömte.

c)  Den Druck, mit welchem das Gas auf die Oberfläche bricht, genau 
zu bestimmen, war bei dem jetzigen Röhrensystem unmöglich, denn, wenn 
wir die ganze Menge des Gases durch die Gasuhr g auf den im Manometer h 
befindlichen Spiegel der Quecksilbersäule leiteten, verursachte der Wider
stand des Quecksilbers einen inneren Druck, wodurch einestheils die Queck
silbersäule gehoben, anderseits das Wasser aber zum Sinken gezwungen 
wurde, infolge dessen durch das Abflussrohr k mehr Wasser mit grösseren 
Druck abfloss und zugleich auch mehr Gas ins Freie mit sich riss.. Hätten 
wir beide k, k Hähne abgesperrt, so hätten wir den gesammten Druck des 
Wassers und des Gases gemessen, zugleich wäre aber auch das Wasser in 
den Apparat gedrungen.

d)  Das Gas ist, wie wir wissen, Methan, welches mit schwach leuchten
der Flamme brennt, so dass eine Schmetterlingsflamme, welche per Stunde 
80 Liter Gas verbrauchte, nur mit der Stärke einer Kerze leuchtete. In ähn
lichen Fällen ist es üblich, die Leuchtkraft der Flamme mit Benzin zu stei
gern, d. h. das Gas wird in ein Gefäss geleitet, in welchem es über Benzin 
streicht, wodurch das Gas mit der leicht verflüchtigenden Kohlenstoffver
bindung saturirt wird, und daher grössere Leuchtkraft erreicht.

Die kön. ung. Staatsbahn besitzt eine Oelgasfabrik, wo das erzeugte 
Gas mit einem Druck von ungefähr 10 Atmosphären in grosse Cylinder 
gefüllt wird. Infolge des grossen Druckes scheidet sich aus dem Oelgas eine 
leicht flüchtige, ölige Flüssigkeit ab. Von diesem Oele habe ich einige Liter 
erhalten und kann nach seiner Untersuchung behaupten, dass es zum gröss
ten Theil Benzol sei, mit welchem eine ganze Reihe ungesättigter, sein- 
leicht flüchtiger Kohlenwasserstoffe gemengt sind. Bei unserer noch unent
wickelten chemischen Industrie konnte der Direction die Verwerthung dieses 
Rohproductes nur tlieilweise gelingen, so dass sie sich damit begnügen 
musste, sich des sonst so kostbaren Benzols um einen Spottpreis zu entle
digen.
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Wir haben versucht, die Leuchtkraft der Flamme statt mit Benzin, mit 
dem eben beschriebenen Oele, welches ich von nun an rohes Benzol nennen 
will, zu steigern. Die Sättigung des Gases haben wir mit dem im vorigen 
erwähnten Apparate ausgeführt. In den horizontal liegenden Glascylinder /  
haben wir zuerst das Benzin und dann das rohe Benzol gegeben. Bei solcher 
Einrichtung berührte das Gas die leicht flüchtige Flüssigkeit auf einer 60 bis 
65 Cm. langen Oberfläche. Das Quantum des durchströmenden Gases haben 
wir dadurch geregelt, dass wir den Hahn e ganz offen liessen und durch den 
Hahn d liessen wir so viel Gas ins Freie strömen, als zur Nahrung der 
Flamme, d. i. 80 L. per Stunde verbraucht wurden. In derselben Zeit wurde 
vom Benzin 30’5 Gr. oder vom rohen Benzol 16 Gr. verbraucht. Beide Flam
men leuchteten schön, weil wir aber mit einfachen Gasbrennern arbeiteten, 
brannte das mit Bohbenzol saturirte Gas mit russender Flamme. Ich glaube 
sehr, dass man mit einem mit dünnerem Einschnitt und eventuell mit dop
pelten Einschnitten versehenen Brenner diesem Nachtheile abhelfen könnte.

e)  Bei der Bestimmung der Leuchtkraft beider Flammen zeigte das 
mit Benzin saturirte Gas eine 10'8 englischen Normalkerzen entsprechende 
Leuchtkraft; während die des Rohbenzols 10‘2 Stärke zeigte. Wie ich schon 
erwähnt habe, brennt das Gas für sich allein mit der Leuchtkraft nur einer 
Kerze. Des Vergleiches wegen haben wir auch die Stärke der jetzt im Ge
brauche befindlichen Petroleumlampen bestimmt und fanden sie zwei 
Kerzen entsprechend.

f)  Die ganze Menge des Gases könnte nach Aenderung des Röhren
systems 50—60 Flammen nähren. Jetzt bedient man sich 60 und einiger 
Petroleumflammen, von denen die einen längere, die andern kürzere Zeit 
brennen. Nimmt man einen durchschnittlichen Gebrauch von 7—8 Stunden 
für den Tag an, so würde auch das Quantum des Gases genügend sein.

Meine Erfahrungen summirend, hege ich den Wunsch, dass sich der 
technischen Durchführung ebenso wenig Schwierigkeiten entgegenstellen 
mögen, wie meiner Laboratoriumsarbeit; es würde sodann das Bahnhofs
gebäude von Püspök-Ladäny in kurzer Zeit mit von der Natur gebotenem 
Gas beleuchtet sein.
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ANALYSE DES IM ARTESISCHEN BRUNNEN VON SZENTES 
GEFUNDENEN VIVIANIT.

Von

Dr. K a r l  v . M u r a k ö z y .

(Vorgelegt in der Fachsitzung der ung. Geologischen Gesellschaft am 4. Mai 1887.)

Im Monate Dezember des vorigen Jahres wurde ich von unserem Mit- 
gliede, Herrn J u l i u s  H a l a v á t s  aufgefordert, die beim Bohren des artesischen 
Brunnens der Stadt Szentes* in dem aus einer Tiefe von etwa 160 M. ausge
grabenen Thon befindlichen Körner, welche die Grösse einer Hirse bis Erbse 
hatten, zu analysiren. Die fraglichen Körner sind dem Bruch und der cha
rakteristischen blauen Farbe nach Vivianit, d. i. phosphorsaures Eisen
oxydul.

Qualitativ habe ich Eisen, Aluminium, Phosphorsäure, Siliciumdioxyd 
und Wasser als Bestandtheile nachgewiesen.

Ich fand es für vortheilhaft, den quantitativen Tlieil der Analyse in zwei 
hier folgende Tabellen zu theilen; die erste derselben enthält die Bestand
theile des zur Untersuchung genommenen Materials in Procenten ausge
drückt, während ich in der zweiten Tabelle die dem Vivianit zugemengten 
Theile vernachlässigte und suchte, inwiefern die gefundenen Menge des 
Eisens, der Phosphorsäure und des Wassers den in der chemischen Formel 
des Vivianits ausgedrückten gleichen Bestandtheilen entsprechen ?

1. Tabelle.

Eisenoxydul ... _ Fe2 ö 2 40-00%
Eisenoxyd _ ... Ee2 03 0-83 »
Aluminiumoxyd Al2 o3 Spuren
Phosphorsäureanhydrid Ui 0 5 26-86 %
Wasser**_ _ ... h 2 o 24-73  «
Siliciumdioxyd _ ... Si 0 2 7-94 «

100-00 %

* M. vgl. Halaváts, Der artesische Brunnen von Szentes. — Mitthlgn. a. d. 
Jahrb. d. kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. VIII. Heft 6.

** Ich war gezwungen, das Wasser durch Differenz, daher indirect zu bestim
men, da das gesammte Material, welches mir zur Verfügung stand, nur 115 G. betrug.
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II. Tabelle.
Eisenoxydul ... ... ........... Fe, o 5 43-03 43-45
Eisenoxyd ... ... ... Fe,! 0.3 — 0-90
Phosphorsäureanhydrid P , 0 2 28-29 28-78
Wasser — ... ........... H , 0 .28*68 26-87

loo -oo 100-00
Beim Suchen der berechneten Werthe ging ich von der chemischen 

Formel Fe3 (CO*), -j- 8H,0 aus, wozu mich die abweichenden Werthe, aber 
hauptsächlich jener Umstand bewog, dass sich das Eisen weiter oxydirte.

Jene Thatsache, dass die Menge des Eisenoxyduls, sowie des Phos
phorsäureanhydrids zunahm , glaube ich so zu erklären, dass durch die 
Oxydation djs Eisens Wasserverlust eintrat.

DIE DURCH DEN ANTONSTOLLEN ERSCHLOSSENEN GÄNGE 
ZWISCHEN VIHNYE UND HODRUSBANYA *

V on

S t e f a n  M a r t i n y .

In dem an der Ostgrenze des Barser Komitates gelegenen Thale von 
Yihnye befindet sich, beiläufig 9 Km. von Schemnitz entfernt, die «Alt- 
Antonstollen» genannte Grube, welche in dem Bergbaue seit alten Zeiten 
eine wichtige Bolle spielt.

Diese Grube erstreckt sich auf beide Seiten des Thaies.
Auf der nordöstlichen Seite des Thaies ist das vorherrschende Gestein 

Gneiss, über welchen Thonschiefer und Werfener Schiefer gelagert sind ; das 
letztere Gestein ist weiter gegen Norden durch Kalkstein ersetzt. Auf der 
südwestlichen Seite des Thaies ist ebenfalls Gneiss das dominirende Gestein, 
welches von der Thalsohle in etwa 1000 M. Entfernung einer grösseren 
Diorit-Eruption Platz gibt. Auf diese Gesteinsarten gelagert, bildet die 
Tagesoberfläche bald der Schiefer, bald der diesen durchsetzende Diorit.

Aus der Ausdehnung der hiesigen Gesteine zu schliessen, konnte der 
Bergbau wahrscheinlich schon im 16. Jahrhundert ein reger gewesen sein, was 
auch aus dem gefolgert werden kann, dass die Grube «Windischleuten», welche 
sich in der nächsten Nachbarschaft befindet, schon dazumal im Erschlaffen 
begriffen war, und dass in einzelnen Grubentheilen, besonders aber in den 
höher gelegenen Stollen auch jetzt noch Spuren der Schlägel- und Eisen
arbeit zu sehen sind. Demnach bestand also der Bergbau schon vor der Ver-

Nach dem ungarischen Original auszugsweise mitgetheilt. Bed.
[1»9] 32 b
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Wendung des Schiesspulvers bei uns, das ist, schon in den Zeiten des 
Jahres 1626.

Das Object des Bergbaues bildeten seit alten Zeiten zahlreiche Gänge 
und kleinere Klüfte, namentlich folgende:

a)  Der Johanngang, der auf beiden Seiten des Thaies ausgebildet ist 
und das Thal von Vihnye beinahe unter einem rechten Winkel schnei
det. Er streicht nach N., und verflacht nach 0 .; das Hangende des
selben bildet der Schiefer, das Liegende der Gneiss. Der Gang begrenzt 
demnach die zwei Gesteinsarten, und ist daher zugleich auch ein Con- 
tactgang.

Die Ausfüllung desselben ist grösstentlieils Quarz und Kalkspäth, die 
Mächtigkeit beträgt 0 5 —2*0 Meter.

Der Betrieb dieses Ganges kann wahrscheinlich noch bis auf die dem
16. Jahrhundert vorangehenden Zeiten zurückgeführt werden; da nach uns 
bekannten Aufzeichnungen die Baue auf diesem Gange schon im 16. Jahr
hundert ausgetränkt waren.

Erze, — Argentit, Stefanit und Proustit — enthielt der Gang nur stel
lenweise. In den höheren Horizonten enthielt der Gang, den Verhauen 
nach zu urtheilen, in kleinerer Ausdehnung bauwürdige Stellen. Im allge
meinen erwies er sich nur auf der rechten Seite des Thaies, und auch hier 
nur stellenweise, abbauwürdig. Seine Ausdehnung ist übrigens hier gegen 
N. gering, weil er von der Thalsohle in einer Entfernung von etwa 200 M. 
durch den Kalkstein begrenzt wird.

So wie der Gang das Thal von Vihnye überschreitet und auf die gegen 
Hodrits zu liegende Seite des Vihnyeer Thaies tritt, wird seine Ausfüllung 
stets gehaltloser.

Grössere Abbaue geschahen in diesem Gange im Jahre 1882, und 
theilweise 1888, als der Dreifaltigkeitsschacht bis auf den jetzigen Tiefen
lauf abgeteuft, den Aufschluss in der Teufe ermöglichte.

Sein Bulim währte aber kaum 1V2 Jahre an, denn das stellenweise 
reiche Silbererze (auch das Vorkommen von gediegenem Silber als Haar
silber war nicht selten) enthaltende Mittel wurde bald abgebaut. Diesem 
Gange zu Liebe wurde auch der auf der rechten Seite des Vihnyeer Thaies 
befindliche Dreifaltigkeitsschacht, welcher den Johanngang in der Tiefe von 
95 M. durchschneidet, bis auf 13 M., und im Juni 1881 bis auf 108 M. 
abgeteuft.

Mit dem Johanngang steht an der rechten Seite des Vihnyeer Thaies 
die sogenannte Pechkluß in Verbindung, welche Kluft weiter südlich, dem 
Anton-Hauptgang zu, schon Schmundkluft genannt wird.

b) Die Pech- und Schmundkluft sind eigentlich ein und derselbe Gang ; 
der Unterschied ist blos der, dass die Ausfüllung der Péchkluft gleichsam 
den Uebergang vom Johanngang zur Schmundkluft bildet, in dem der Johann-
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kluft näher liegenden Theile quarz- und erzreicher, dagegen in dem vom 
Johanngang entfernter gelegenen Theile schmundiger erscheint.

Das Hangende, so wie auch das Liegende dieser gegen SW. strei
chenden, und bald nach NW. bald nach SO. steil verflachenden Kluft bildet 
der Gneiss, welcher nur an wenigen Stellen durch den Biotittrachyt ersetzt 
wird, der die Kluft gangartig durchschneidet. Diese Kluft bildet die Verbin
dung zwischen dem Johann- und dem Antongang.

Die Schmundkluft ändert in einer Entfernung von etwa 200 M. ihr 
Verflachen, geht aber später wieder in dasselbe über, bis sie vom Johann
gang in der Entfernung von beiläufig 400 M. im Sprochovaer Thale die 
Gestalt einer widersinnischen Kluft annimmt, wobei ihre Ausfüllung 
allmälig unedler, ihr Verflächen platter w ird; daher ihren Charakter über
haupt ändert, bis sie endlich in den Anton-Hauptgang übergeht.

c) Antongang. Das Hangende, so wie das Liegende des Anton-Haupt
ganges, welcher von N. gegen S. streicht und unter 40—45° gegen W. ver- 
flächt, bildet der Gneiss. Die Ausfüllung dieses Hauptganges ist Quarz und 
Kalkspath, deren Mächtigkeit von 0*5 bis 4 M. reicht. Ihre edle Ausfüllung 
ist hier blos säulenartig ausgebildet und sehr veränderlich.

Einen werthvolleren Typus nimmt der Gang blos in seinem weiteren 
Vorschreiten, wo schon der Dioritaufbruch begonnen hat, unter dem nörd
lichen Gehänge des Hirschensteins an.

Grössere Abbaue waren unter dem Abhang in der Nähe des sogenannten 
Andreas-Hangendschlages. Der lohnendste Abbau war im Erbstollen und in 
dessen Sohle in dem Vorsinken-Schutt, mit welchem Abbau unter die Sohle 
des Erbstollens etwa auf 30 M. eingedrungen wurde.

Der Gang hat seine edle Ausfüllung bis zu jenem Punkte nicht ver
loren, von dem an die Verzweigung gegen SO., unter dem östlichen Abhange 
des Hirschenstein, gegen die Mitklüfte des zehnten Schuttes, südwestlich 
unter dem südlichen Gehänge des Hirschenstein gegen die saigere Kluft zu, 
nicht geschieht.

d) Dreierin-, Josef- und Caroli-Kluft. Der Hauptgang verengt sich 
weiterhin immer mehr, bis er nicht in Kluftgestalt unter die Dreierin-, Josef
kluft und mehrere unbenannte Klüfte und mit deren Vermittlung unter dem 
nördlichen Abhang des Berges Koncsjär, in die Nepomukkluft übergeht. Diese 
kleineren Klüfte, wie die Dreierin-, die Karl- und Josefkluft, deren Streichen 
und Arerflächen gegen den Hauptgang widersinnisch ist, sind in dem Diorit 
gelagert, und reicht die Mächtigkeit der Gangmasse des Hauptganges 
gleich, von 0*5 bis D5 Meter.

Diese Klüfte waren noch vor zwanzig Jahren im Bau. Die genannte 
Ganggruppe wird dem oberen Horizont oder der Tagesoberfläche zu immer 
enger, und scheint sich endlich gänzlich auszukeilen.

e) Widersinnische Kluft. Diese besass in der Gegend des zehnten
[191] 32*
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Schuttes, cl. i. unter dem östlichen Abhange des Hirschensteins den werth- 
vollsten Typus, und war der Abbau besonders in den oberen Horizonten 
sehr lohnend, und auch bis zum Horizont des Erbstollens anhaltend. Sie 
steht in südöstlicher Richtung mit der «Heisze» genannten Kluft in Ver
bindung, welche wohl von kleinerer Ausdehnung (40 Meter) is t; die Grenze 
jedoch ihrer einst reichen Ader bildet wieder der Nepomukgang.

f )  Nepomukkluß. Unter der voran geführten Grenzgruppe ist die 
Johann Nepomukkluft die wichtigste; das Streichen derselben ist südwest
lich, ihr Verflachen südöstlich. Das Hangende der Nepomukkluft, so wie 
auch deren Liegendes bildet der Diorit, dessen Mächtigkeit von 0'5 bis 3 M. 
reicht, ihre Ausfüllung ist grösstentheils Quarz und Kalkspath. Vor 30 Jah
ren war sie die Schatzkammer der Berghandlung, indem sie reiche Erze bot, 
die als Argentite und Stefanite vorkamen.

Mit Zuhilfenahme der im Jahre 1855 errichteten Wasserhebungs
maschine wurde der Schacht von dem Niveau des Erbstollens noch bis auf 
50 M. vertieft, indem der Abbau unter den Horizont des Erbstollens verlängert 
wurde. Die Vertiefung des Schachtes mittelst Wasserkraft hat unter vielen 
Kämpfen bis 1867 gedauert.

Im April des Jahres 1864 wurden in dem nördlichen Theil des Nepomuk
schachtes, in dem «unter der alten Sohle» genannten Orte, 7156 Münz
pfund haltige Erze erschlossen. In den späteren Jahren vermochte die 
Wassersäulenmaschine die in grösserer Menge empordrängenden Wässer 
nur dann zu heben, wenn die in den — im Grubenfelde der Set. Johann
gewerkschaft liegenden — Johannschacht eingebaute Wasserhebemaschine 
ununterbrochen arbeitete; sobald aber deren Arbeit gehemmt war, vermochte 
die Maschine des Nepomukschachtes nicht mehr die Wässer zu heben.

Im Juli des Jahres 1867 schoss in den tonnlägigen Schacht Nepomuk 
eine solche Wassermenge empor, dass die Wässer in dem tiefen Lauf der
massen stürmisch wuchsen, dass sich das Niveau der Wässer in einer halben 
Stunde über die Sohle des tiefen Laufes um 2 Fuss hob, während die 
Maschine in 24 Stunden kaum im Stande war, das Wasser um 3 Fuss zu 
senken. Im November des Jahres 1867 wurde bereits die Einstellung der 
Maschine beantragt und wurde als Motiv angeführt, dass der Nepomukschacht 
von dem Zeitpunkte, als die Maschine eingebaut worden, das ist vom Jahre 
1855 an, also durch elf Jahre, nur um 18 Klafter gesenkt, und der erschlos
sene Feldort nur auf 20 Klafter getrieben wurde. Es entfällt demnach von 
den gesammten 38 Klaftern auf ein Jahr 3V2 Klafter, und nachdem der 
Maschinenbetrieb jährlich 1300— 1400 Gulden kostete, so entfiel auf eine 
Klafter Aushau fast 400 Gulden. In demselben Berichte wird ferner ange
führt, dass bei dem unausweichbaren fortwährenden Steigen des Wassers 
die Maschine die ganze Wassermenge zu heben nicht im Stande ist, deshalb 
zu befürchten steht, dass die Pumpen und die Steigröhren-Leitung ausge-
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tränkt wird, wodurch dann der Werth der Maschine für den Bergbau ver
loren ginge. Im Dezember des Jahres 1867 versagte die Maschine schon 
derart, dass der weitere Unterbau aufgelassen werden musste. Die Einstel
lung der Maschine erfolgte auch aus der Ursache, dass zu dem Betrieb der
selben jenes Wasser verwendet wurde, welches zu dem Betrieb der im 
Vihnyeer Thale von dem Mundloche des Eisenbahnstollens bis zu dem 
Mundloche des Kreutzerfindungsstollens gelegenen Pochwerken ebenfalls 
nothwendig ist, daher allen diesen Pochwerken dieselbe Wassermenge entzo
gen wurde.*

g) Morgenkluft. Die Portsetzung der Nepomukkluft in südwestlicher 
Richtung bildet die Morgenkluft, deren Mächtigkeit sich von 0*5—2 M- 
erstreckt, und deren Ausfüllung den übrigen Gängen ähnlich ist.

Grössere Abbaue erstreckten sich östlich und westlich vom Nepomuk
schacht, und waren unter der Sohle des Erbstollens, besonders aber zwischen 
dem Horizonte des Erbstollens und des Eisenbahnstollens am rentabelsten, 
allwo das Erz, so wie bei den vorangeführten Gängen überhaupt, ebenfalls 
in einzelnen Säulen ausgebildet vorkam. Die Morgenkluft, welche in ihrem 
weiteren westlichen Vorschreiten in das Grubenfeld des «Heil. Johann der 
Täufer» Übertritt und auch hier in dem First des Eisenbahnstollens abbau
würdige Mittel bietet, wird, wie dies aus dem Auflassen der oberen 
Abbaustellen gefolgert werden kann, den höheren Horizonten zu immer 
ärmer.

Der Hauptgang verzweigt sich, wie dies bereits erwähnt wurde, von 
dem Vihnyeer Thale beginnend, südlich etwa in 1000 M. unter den süd
östlichen Abhang des Hirschenstein, d. i. gegen die bereits anführten Klüfte 
um den Zehner Schutt herum zu, und Übertritt gegen SW. in die das 
Johannstollner Grubenfeld überschreitende

h) Saigere Kluft, welche die Fortsetzung des Hauptganges in dieserRicli- 
tung bildet.

Das Hangende der Kluft, deren Mächtigkeit sich ebenfalls von 0'5 bis 
2 M. erstreckt, und welches, so wie auch das Liegende Diorit bildet, spielte 
eine sehr wichtige Rolle, besonders in dem Johannstollen-Grubenfelde.

So wie den Alt-Antonstollnern die Nepomukkluft die reichsten Erze 
bot, so bildete in den dreissiger Jahren die Saigerkluft die Schatzkammer

* Die älteren Häuer behaupten, dass als der Betrieb der Nepomukmascliine 
eingestellt wurde, die Häuer bis dahin, da das Wasser die ausgehauenen Zechen 
anfüllte, d. i. insolange bis der Tiefbau nicht gänzlich ausgetränkt wurde, an eini
gen Stellen, wo sie noch Erze zu finden hofften, fortarbeiteten, und dass es damals 
geschah, dass sie an einer Stelle, (an dem Horizont des tiefen Laufes), sehr schönes 
Erz anbrachen, allein langsam erreichte das Wasser auch diese Erzstelle und machte 
den weiteren Abbau unmöglich ; dennoch bedauerte man es allgemein, dass der Betrieb 
der Wasserhebemaschine eingestellt wurde.
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der Set. Johannstollner. Zur Ausbeutung dieses Ganges teuften die Johann- 
stollner einen Schacht, den sogenannten Set. Johann Täufer-Schacht, von 
dem Horizont des Eisenbahnstollens bis unter die Sohle des Erbstollens etwa 
auf 40 M. ab, also nahezu bis zu jener Tiefe, bis zu welcher die Alt-Anton- 
stollner den Nepomukschacht abteuften. Mit Hilfe einer in den Schacht ein
gebauten Wasserhebemaschine war man imstande, die Saigerkluft unter der 
Sohle des Erbstollens, wo diese auch am werthvollsten war, in der Länge von 
100 M. und in der Höhe von 20 M. abzubauen. Das stets anwachsende 
Wasser aber und der Umstand,, dass die xilt-Antonstollner den Tiefbau, 
bezüglich das Heben des Wassers im Nepomukschacht einstellten, zwang sie 
den Tiefbau einzustellen, umsomehr, da in dem Augenblick, als die Nepomuk- 
schachter Maschine stehen blieb, auch sie der Gefahr des Austränkens aus
gesetzt waren.

Zwischen dem Hauptgang und der Saigerkluft erstreckt sich
i) die Querkluft, und von dieser weiter gegen Mittag zu die Mittel

kluft, welche gleich der Saigerkluft in das Johannstollner Grubenfeld über
geht. Beide Klüfte, welche in Diorit ausgebildet sind, und deren durch- 
gehends bis zu D5 M. Mächtigkeit sich erstreckende Ausfüllung, wurden 
durch die Alt-Antonstollner, bezüglich Johannstollner in den fünfziger Jahren 
abgebaut.

Vom Hauptgange nördlich in 80 M. unter dem nördlichen Abhang des 
Hirschenstein, ist mit dem sogenannten Andreas-Hangendschlag in dem 
Diorit-Stock

j) die Martinkluft aufgeschlossen, welche quarzreich, ein mit dem 
Hauptgang gleichstreichender Gang ist, jedoch nie eine besondere Rolle 
gespielt hat. — Yon hier weiter gegen N., unter dem nordwestlichen Abhang 
des Hirschenstein, bilden

k) die I. Gemeinschaftliche und die II. Gemeinschaftliche Kluft 
wieder eine Ganggruppe, mit welcher wieder die Focher- und die Ma- 
thias-Klnft in Verbindung stehen.

Yon diesen noch in naher Vergangenheit abgebauten Gängen lieferte 
besonders die Mathäikluft schöne Erze.

Der lohnendste Abbau geschah in den Gängen im Jahre 1867 zwischen 
dem Eisenbahnstollen und dem Sprochovaer Stollen, während der Abbau 
vom Eisenbahnstollen hinab schwächer war.

In den gemeinschaftlichen Klüften wurde noch im vorigen Jahre abge
baut, welche Abbaue jedoch wegen des geringen Erzgehaltes der Gangaus
füllung eingestellt werden mussten.

Die gemeinschaftliche Kluft theilt sich in ihrer weiteren südlichen Vor
rückung in zwei Zweige, von welchen der östliche

l) die gemeinschaftliche Hangend-, der westliche Zweig aber die M i
chaelkluft bildet. Beide Zweige gehen jedoch in das Johannifeld über.
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Die die gemeinschaftlichen Klüfte verbindende Mathiaskluft übergeht in 
ihrer weiteren Vorrückung ebenfalls in das Grubenfeld des Johannstollens, 
wo sie wieder auf die

m) I. und II. Widersinnische und auf die Kreuzkluft hinüberführt. 
Alle diese Klüfte, welche ebenfalls im Diorit ausgebildet sind, bildeten vor 
zwanzig Jahren die Glanzepoche des Johannstollen, und haben so wie die 
oben geschilderten gemeinschaftlichen Klüfte einen grösseren Goldgehalt, 
als die von denselben östlich gelegenen Alt-Antonstollner Gänge. Ihrem 
Streichen nach jedoch waren diese Klüfte kaum auf 150 M. abbauwürdig. 
Eine Ausnahme bildet unter diesen der I. widersinnische Gang, welcher 
auch in seinem südlichen Theile des Johannstollner Grubenfeldes noch 
abbauwürdige Mittel lieferte; bei seinem Uebergange, unter dem Szikorova- 
Thal, in das Grubenfeld des Alt-Antonstollen jedoch gehaltlos wird.

Oestlich von diesen jetzt erwähnten Klüften etwa auf 30 M., ebenfalls 
unter dem Verflächen des Szikorova, bot noch die Michaelkluft, und von da 
noch weiter gegen 0.

n) die Johannkluft, jedoch blos auf eine geringe Längenstrecke, abbau
würdigen Bergbaubetrieb.

Die Fortsetzung dieses Ganges suchten die Johannstollner in dem vom 
Eisenbahnstollen um 116 M. höher liegenden alten Johannstollen mittelst 
Anbruches eines 145 M. langen Hangendschlages; schlossen aber keine 
bedeutendere Kluft auf.

Hieraus kann gefolgert werden, dass diese Klüfte weiter südlich sich 
immer mehr und mehr verengen, bis sie endlich blos einzelne Ablösungs
flächen bildend, sich auskeilen.

Von dieser angeführten Johannstollner Ganggruppe weiter südwestlich 
erstreckt sich der

o) Elisabethgang, dessen Hangend nächst dem Johannstollner Gruben
feld der Aplit, dessen Liegend aber syenitiger Biotit-Trachyt bildet. Hier 
erscheint er noch als unbedeutender Gang; weiter gegen SW. oder gegen 
Hodruska zu, wo dessen Hangend und Liegend ausschliesslich syenitiger 
Biotit-Trachyt bildet, d. i. also dort, wo er in die grossartigere syenitige Biotit- 
Trachyt-Formation anlangt, wird er zu einem bis 20 M. und stellenweise auch 
darüber mächtigen Gang. Die Ausfüllung des südwestlich streichenden und 
unter 55° östlich verflächenden Ganges bildet metamorphisirter Syenit, 
Quarz, Kalkspath und Thon. Im Gange selbst pflegen mehrere Bänder vor
zukommen, welche in dem Mächtigkeitslager des Ganges selbst bald ihr Strei
chen, bald ihr Verflächen oft ändern und auch in Hinsicht ihrer Ausfüllung 
sehr verschiedenartig zu sein pflegen.

Erzhaltend ist der Gang dort ausgebildet, wo mehrere oder zwei Bän
der Zusammentreffen, wo dann an den Berührungsgrenzen der einzelnen 
Bänder, — an welchen oft sehr schöne Rutschflächen beobachtet werden
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können — und zwar in der Mäehtigkeitsstrecke der einzelnen Bänder das 
reichere Erz; das weniger reiche Erz dagegen, meistens Pyrargyrit und 
Proustit, in der Form einzelner dünner Adern oder Nester vorkommt.

Der Elisabethgang, welcher der mächtigste Gang dieser Gegend und 
die Längenstrecke der oberen und der unteren Horizonte zusammen
fassend, fast in einer Länge von 2000 M. erschlossen ist, und der mit 
dem Schöpfenstollner Stefansgang in Verbindung zu stehen scheint, ist schon 
von älteren Zeiten her bekannt.

Von Hodrits aus unter dem sogenannten Unverzagt-Gang, war er 
schon im sechzehnten Jahrhundert bekannt und wird in dem an der östli
chen Seite des oberen Kerling gelegenen Thale, mittels des sogenannten un
teren und oberen Unverzagt-Stollen gesucht. Später wurde in dem tiefer ge
legenen Theile des Thaies der sogenannte Kunczerstollen auf den Gang ge
trieben, welcher Stollen im Jahre 1571 Erbstollenrechte gewann. In diesem 
Stollen ist besonders in den tiefer eindringenden Schlägen die Schlägel- und 
Eisenarbeit auch jetzt noch ersichtlich. Die Geduld des Bergmannes stellt 
kaum ein Gang so sehr auf die Probe, wie gerade der Elisabethgang; 
da die in demselben vorkommende säulenförmige Erzausbildung und 
deren Mächtigkeit oft noth wendige Verquerungen und Aufmerksamkeit 
erfordert.

Mittels des Kunczer-Stollen oder des Unverzagt-Stollen wurde, wahr
scheinlich im sechzehnten Jahrhundert, ein Theil des Ganges bis zur Sohle 
des Kunczer-Stollen mit Vortheil abgebaut.

Hierauf jedoch musste es eine Zeit lang wohl schlecht gegangen sein, 
denn der Gang, welcher gegen S. zu auf eine Längenstrecke von 250 M. auf
geschlossen wurde, war vollkommen taub, und nur in nördlicher Richtung, 
Vihnye zu, nach dem Durchfahren eines 150 M. langen Ganges mit tauben 
Mitteln kam man — der Ueberlieferung nach im Anfänge dieses Jahrhun
derts — auf eine erzhaltende Säule, welche indess blos der Teufe zu erzhal
tig war.

Dass diese erzhaltigen Gangmittel reich sein konnten, kann schon dar
aus gefolgert werden, dass man auf 150 M. Teufe herabdringen konnte

Südlich von diesem Mittel folgte wieder ein grösseres 50 M. langes, 
taubes Mittel, welches neuerdings durch ein reiches erzhaltiges Mittel abge 
löst wurde, das jedoch abermals blos der Teufe zu erzhaltig war.

Diese reichen Mittel, deren rentable Abbaue noch in den vierzigei 
Jahren fortdauerten, nannten die Hauer in slavischer Sprache «Slava», zu 
deutsch «Ruhm», um hiedurch den grossen Segen zu bezeichnen.

Hierauf folgten wieder nur kleinere Abbaustrecken, von dem oben er
wähnten «Slava» genannten Mittel etwa auf 150 M. gegen N. oder Vihnye 
zu, zeigen sich wieder in die Teufe ziehende Abbaue, mit welchen unter den 
Horizont des Elisabeth-Stollens etwa auf 50 M. herabgedrungen wurde. Nur
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der Gewinn reicheren Erzes konnte die Ausdauer aufrecht erhalten, um eine 
wahrlich so schwere und ermüdende Arbeit durchzuführen; wobei noch be
merkt werden muss, dass diese Abbaue meistens ohne Versetz bewerkstel
ligt wurden, wodurch sich die Arbeit um so schwieriger gestaltete.

Ober Hodrus wurde dieser Gang theils wegen Wettermangel, tlieils 
deshalb, weil wieder ein ausgedehntes taubes Mittel folgte, und wahrschein
lich auch wegen Mangel eines Erbstollens nicht betrieben, da die Gewerke 
nicht im Stande waren, den Betrieb eines Erbstollen zu bestreiten.

Ober Vihnye war der Gang in den oberen Theilen des Hodruska-Tha- 
les mit mehreren Stollen aufgeschlossen, namentlich mit dem Michael- und 
Gabriel-Stollen; an dem unteren Theile des Hodruska-Thales aber mit dem 
Elisabethstollen, welch letzterer bei diesem Grubenbau die Stelle eines Erb- 
stollen vertritt.

Wie bereits erwähnt wurde, nimmt der Gang seinen hervorragenden 
Typus dort an, wo er in die grossartigere, syenitige Biotit-Trachyt-Formation 
ein tritt; diese aber beginnt unter dem Hodruska-Thale, von jenem Theile 
des Elisabeth-Stollens, in welchem der Gang angefahren wurde, südwest
lich, in 200 M. in dem über dem sogenannten Eduardschutt gelegenen 
Theile.

Hier erscheinen schon Spuren der Abbaue, welche sich bis zum 
Gabrielstollen, d. h. über den Horizont des Elisabethstollen auf 45 M., aber 
nicht bis zu Tag erstreckten, was übrigens natürlich erscheint, weil den Tag
horizont Triasschiefer bilden, während der Gang sich in dem syenitischen 
Biotit-Trachyt ausbildete.

Von diesen Strecken südwestlich zu hat sich der Gang auf die Länge 
von 230 M. taub erwiesen, dann beginnen schon grössere Abbaue, deren 
Alter auf den Beginn dieses Jahrhunderts fällt und die sich nicht nur herab, 
sondern auch hinauf zu zogen.

Die Elisabethstollner drangen auf 50 M. unter die Sohle des Elisa
bethstollens hinab, und da weiterhin der Gang bald reichere, bald ärmere 
Gangausfüllung, abwechselnd, etwa in der Länge von 120 M. lieferte, 
so drangen die Elisabethstollner bis zu dem vom Elisabethstollen um 45 M. 
tiefer liegenden zweiten Lauf herab; wogegen sie die tiefer liegenden 
Punkte den Altantonstollnern überliessen, da der Gang in dieser Strecke schon 
in deren Grubenfeld fiel. Das Alter dieser Abbaue fällt in die vierziger und 
fünfziger Jahre.

Darnach begann der Elisabethstollner Bergbau, da der Feldort, 
trotzdem dass man von diesen letzteren Abbauen auf 200 M. vorwärts 
drang, abbauwürdige Mittel nicht aufschloss, immer mehr in Verfall zu 
gerathen.

Als die Alt-Antonstollner mittelst des Eisenbahnstollens unter diese vor
erwähnten Abbaue gelangten, — im Jahre 1868 — wurden die zwischen dem
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Elisabethstollen und dem zweiten Lauf gelegenen Mittel abgebaut, welche 
indess nicht lange anhielten. Im .Jahre 1873 gerieth man mittelst des 
Eisenbahn-Horizontes auf eine erzhaltige Säule, welche bis 2000 anhaltende 
Erze enthielt.

Damit sie abgebaut werden konnte, musste man sich ihr der Wet
terführung wegen mittelst eines tieferen Horizontes (des Erbstollens) nähern ; 
was eine aussergewöhnliche Aufgabe war. Die letzte Communication war 
das zwischen dem Erbstollen und dem Eisenbahnstollen, in der Nähe der 
südlichen Grenzlinie des Johannstollner Grubenfeldes, in das Verflächen des 
widersinnischen Ganges getriebene sogenannte «Neue Häspel», aus welchem 
«Neuen Haspel» die Antonstollner, ohne dass sie einen anderen wetter
führenden Firstenlauf gehabt hätten, mit Hilfe von Wetterlutten, in welche 
sie die Luft mit Hilfe des im Neuen Häspel aufgestellten Ventilators press
ten, den Feldort bis auf 450 M. in tauber Gangausfüllung trieben; bis sie 
endlich die erwähnte erzhaltige Säule aufschlossen, in welcher sie dann un
ter grossem Kampf bis zum Horizont der Eisenbahn vordringend, im Jahre 
1876 das sogenannte Antonhäspel zu Stande brachten, welches bis zum heu
tigen Tage zur Förderung benützt wird.

Der Abbau dieses Mittels dauerte drei Jahre und hat zur Gewinnung 
des Erzes bedeutend beigetragen.

Hierauf ist der Elisabethgang, da es nicht gelang bessere Mittel zu er- 
schliessen, immer mehr in Verfall gerathen, und zwar derart, dass der 
weitere Aufschluss auf den Betrieb eines Feldortes in einem Horizonte sich 
beschränkte und blos der Feldort des Elisabethsstollens in Betrieb belassen 
wurde, den später der Eisenbahnstollen-Feldort ablöste.

Der neuere stärkere Aufschluss des Elisabethganges geschah mit 
Ende des Jahres 1883, als der Feldort des Erbstollens nach mehrjähri
gem Feiern wieder in Arbeit genommen wurde. Dieser Feldort gelang nach 
dem Durchhau von 70 M. tauber Mittel, im Anfang des Jahres 1885 in 
bessere Gangmittel, in welchen auch schon einzelne erzhältige Nester vor
kamen.

Während der Erbstollen sich in tauben Gangausfülluugen bewegte, 
wurde bis dahin der zwischen dem Horizont des Erbstollens und der Eisen
bahn befindliche Mittellauf, nicht minder auch der Eisenbahnstollen energisch 
ausgelängt, und gelang es bald auf dem einen, bald auf dem anderen Hori
zont einzelne bessere Gangausfüllungen zu erreichen, welche aber, da sie 
nur von sehr geringer Mächtigkeit waren, nur durch einige Wochen hindurch 
währenden Abbau gestatteten.

Einen schöneren Typus begann der Gang von der Grenzlinie des 
Elisabethstollens in 100M. Entfernung südwestlich, besonders im Erbstollen 
und in dem zwischen dem Horizont des Erbstollens und der Eisenbahn 
befindlichen Mittellauf zu zeigen, und der Erbstollen sowohl als auch der
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Mittellauf bewegten sich fortwährend im abbauwürdigen Mittel, in welchem 
streckenweise auch schon edlerhältige Kernerze vorkamen.*

Weiterhin wird der Gang fast ausschliesslich abbauwürdig erschlossen, 
und auch das Vorkommen der Kernerze ist genug häufig. Nachdem aber, 
wie erwähnt, der Gang mehrere Lager enthält, so bildet die Klärung einzel
ner Verhältnisse noch vorläufig unsere Aufgabe.

Nicht ohne Interesse wird es vielleicht sein, wenn ich die Erzeugung 
der zunächst vergangenen Jahre den Gängen nach vorweise, namentlich :

Johann- und Schmundkluft.
Im Jahre
1883 4971 halt. Pochgänge, 59,350 halt. Kernerze, mit 136,196©©Gehalt.
1884 5319 « « 27,740 « « « 60,777 « « «
1885 3423 « « 14,980 « « « 34,056 « « «
1886 4120 « « 7,380 « « « 12,176 « « «

Gemeinschaftlicher, zum Theil Hauptgang, und Mathiaskluft.
1883 1357 halt. Pochgänge, 2,250 halt. Kernerze, mit 4,147 ©©Gehalt.
1884 1891 « « 4,870 « « « 7,597 « « «
1885 1721 « « 1,550 « « « 2,255 « « «
1886 935 « « 2,020 « « « 3,413 « « «

Elisabethgang.
1883 1224 halt. Pochgänge, 19,680 halt. Kernerze, mit 46,334©©Gehalt
1884 1726 « « 69,730 « « « 139,069 « « «
1885 4605 « « 109,844 « « « 219,763 « « «
1886 5695 « « 224,630 « « « 493,967 « « «

* Erwähnenswerth ist der Fall, dass, als der zwischen den Erbstollen befind
liche An ton mittel! auf in jenes Mittel kam, — welches später, wie ich erwähnte, der 
Erbstollen aufgeschlossen hatte, — dieses nur in der Längenstrecke von 15 M. 
erzhältig und abbaumöglich war ; dann überliess der schöne Gang auf einmal den 
Platz einer festen tauben Syenitausfüllung, welche sich unter einer den Gang cliarak- 
terisirenden Hangend-Ablösung hinzog. Dieser Umstand wirkte auf mich sehr nie
derschlagend, umso mehr, weil die Mittel unter dem Heil. Dreifaltigkeitsschacht, immer 
mehr erschöpft, abbauwürdiges kaum mehr lieferten, und che Lage schon verzwei
felt zu werden begann. Vom Elisabethgang begann ich anderes zu hoffen, als der 
erwähnte Feldort plötzlich meine Hoffnung zu enttäuschen schien.

Nach der Ursache dieser schnellen Veränderung der Gangausfüllung forschend, 
lenkte eine im Liegenden ziehende und im festen tauben Syenit befindliche Ablösungs
fläche die Aufmerksamkeit auf sich, welcher wir nachschreitend, nach Durchschlag eines 
festen tauben Mittels von 86 M. eine mit Quarz und Kalkspath ausgefüllte, in Nester
form Kernerz-haltige, 2—3‘0 Meter mächtige Liegendkluft bekamen, welche dann 
auch im Erbstollen ausgeforscht, auf den Abbau schon im Jahre 1885 von bedeuten
dem Einfluss war. — Dies vorgeführte Beispiel beweist, dass der Gang mehrere Lager 
enthält, demzufolge der Bergmann diesfalls nie in voller Sicherheit ist, ob er wohl 
auf guter Bahn schreitet, und so sind nur die auf einzelne Ablösungsflächen ver
wendete Aufmerksamkeit und öftere Verkreuzungen fähig, einige Weisung zu geben.
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Hieraus ersehen wir, dass dem Elisabethgang die wichtigste Rolle zufiel. 
Wie an den übrigen Gängen der Abbau in Verfall gerieth, wuchs derselbe 
hier in beinahe doppeltem Verhältniss, und wird, so scheint es, noch im 
Jahre 1887 auch wachsen; da der Aufschluss an diesem Gange, namentlich 
am Horizont des Erbstollens erfolgreich fortgesetzt wird. Noch nicht lange, d. i. 
am 29. Jänner laufenden Jahres 1887, wurde im Feldort des Erbstollens ein 
herrliches Erznest eröffnet.*

* An dem benannten Tage gingen wir mit dem k. Bergverwalters-Adj unkten Herrn 
Porubszky an dieser Strecke, und an dem Feldort uns längere Zeit aufhaltend, ergötz
ten wir uns an der Schönheit des Ganges, welcher damals folgendes Bild bot:

Neben dem Hangend: Kalkspatli mit Erz eingesprengt in einer Mächtigkeit von 
PO Meter, hierauf folgte eine lehmige taube Schicht von 0-3 Meter Mächtigkeit, nach 
welcher wieder eine 0'5 Meter starke quarzig-erzige Schicht folgte. Nach dieser 
Schicht bildete das Liegend des Feldortes wieder eine lehmige taube Schicht, unter 
welcher wir aus den Verhältnissen folgernd, Erz vermutheten, und begannen das 
Wegräumen der lehmigen Schicht in Angriff zu nehmen; der vorgerückten Zeit 
wegen jedoch und weil wir noch andere Strecken sehen wollten, betraute ich, den 
Erfolg nicht abwartend, einen Arbeiter damit, dass er die lose Schicht (welche 0'5 Meter 
mächtig war) wegarbeitend, ein Bohrloch in das am Liegend befindliche festere 
Gestein bohre, damit ich bei nächster Befahrung das Liegend-Gestein sehen könne.

Ein oder zwei Arbeiter, welche selbst Erz vermutheten, begannen, so wie wir 
uns entfernten, die Arbeit allsogleicli in Angriff zu nehmen, und die 9-5 M. mächtige 
thonige Schicht wegarbeitend, sprengten sie ein Bohrloch, mit dessen Hilfe sie das 
hier vorgewiesene Erz anhieben, nach welchem wieder eine dünnere lehmige Schicht 
folgte, unter welcher eine drei Finger dicke, S2—3000 Kg. haltige Erzschnur gela
gert war. Als die Arbeiter nach dem Absprengen des Bohrloches dies Erz erblick
ten, brachen sie in ihrer Freude in Thränen aus. Der eine lief aus der 
Grube nach Körben, hiedurch bekamen von der Sachlage nun auch andere Arbeiter 
Ahnung, und Samstag und Sonntag war diese Strecke voll von Arbeitern, die, 
wie ich dies erst später erfuhr, in ganzen Prozessionen zu der Strecke gingen, 
indem jeder anstrebte, ein Betlieiligter an diesem Segen Gottes zu sein. Ich sah wohl 
dies Drängen und Eilen, da ich aber wusste, dass an einzelnen Strassen, besonders in 
dem Feldort des Erbstollens Erz ist, und ein solches Drängen und Eilen fast schon ein 
Jahr hindurch währt, indem von dieser Zeit an die Erzeugung bedeutender wtirde, 
habe ich der Nachricht, dass neuerdings schönes Erz aufgeschlossen wurde, schon 
deshalb kein grösseres Gewicht zugemessen, weil ich Samstag Mittag noch diese 
Strecke persönlich begangen habe.

Wie ich dann am dritten Tage hinkam, fand ich schon eine ausgedehnte Aus
höhlung, und dankte Gott, dass an dieser Stelle bis jetzt noch kein Unglück geschah, 
da hier der Gang aus mehreren Blättern besteht, und die einzelnen Gangtheile, deren 
Ablösungsflächen das Herabstürzen noch mehr befördern, ober der Aushöhlung hän
gend, die dort Arbeitenden gefährdeten. Dies sehend, bewerkstelligte ich allsogleicli 
das Absenken der gefährlichen Theile, liess in meiner Gegenwart eine Auszimme
rung erheben, und da es mir leid that, die dort durch die Erzschürfer erzeugten 
Berge, welche sicher noch Erz haltend sein wurden, heraus zu fördern, und da der 
grossen Kälte wegen es unmöglich gewesen wäre, diese auszuscheiden, liess ich 
dieselbe in die ausgeschlagene Aushöhlung ablagern, damit ich einerseits dem ausser-
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Bei diesen Erzvorkommnissen ist es charakteristisch, dass diese sich 
mehr herab unter die Sohle des Erbstollens ziehen, und auch der Gang selbst 
herab zu aus losem drüsigen Kalkspath besteht; während in den oberen 
Horizonten dieser fester und quarzreicher ist.

Alle diese Verhältnisse berechtigen zu der Hoffnung, dass, wie man 
mit dem ober Hodrus nach Vihnye zu gerichteten Kaiser Josef II. Erb
stollen, welcher von dem Kreuzauffmdungs-Erbstollen — von welchem herab 
zu sich unsere Erze ziehen— um 150 M. tieferliegt, unter diese Mittel 
kommt, der Hodruser Bergbau einen neuen Aufschwung erhält, umsomehr, 
weil in Hodrus der Elisabethgang in der Teufe überhaupt nicht aufgeschlos
sen ist. Der tiefste Horizont ober Hodrus, welcher auf den Elisabethgang 
getrieben wurde, ist der bereits erwähnte Gemeinschaftliche Schlag, welcher 
mit dem Horizont unserer Eisenbahn beiläufig in ein Niveau fällt; seine 
Ausdehnung ist aber so gering, dass er nicht einmal in Rechnung genom
men werden kann. Von diesem Gemeinschaftlichen Schlag bis zum Josef- 
Erbstollen ist noch ein 200 M. tiefes unberührtes Mittel. Den Gang auf den 
Horizont des Josef-Erbstollens bekommt zuerst die Finsterort-Grube. Das 
Aufblühen des Hodruser Bergbaues wird dieser Gang, welcher mit dem 
Schöpferstollner Stefangang in Verbindung zu stehen scheint, und dessen 
Schatzkammerschlüssel der Josef II. Erbstollen bildet, seiner Zeit sicher 
bringen. Gebe Gott, dass dies je eher erfolge!

BEOBACHTUNGEN ÜBER DAS AUFTRETEN DES GOLDES IM 
VERESPATAKER ERZREVIERE.*

Von

F. J. K r e m n i t z k y .

Die unvergleichlichen und äusserst eigenthümlichen Goldlager von Veres
patak werden in drei verschiedenen Gesteinen gefunden, und zwar im Localsediment
F. P osepny's, in den verschieden alten eruptiven Gesteinen und schliesslich im 
Karpathen-Sandstein."*

gewöhnlichen Durchwahlen vorbeuge, anderseits aber mir Gelegenheit geboten werde, 
das hier gewonnene Erz gehörig ausscheiden zu lassen.

* Eingesendet am 30. März 1887.
** Im Detail bedarf die Geologie dieser Gegend noch mancher Klärung; ich 

konnte mir z. B. über die Zugehörigkeit des weitverbreiteten Localsediments noch 
keine rechte Vorstellung bilden, obwohl ich eher geneigt wäre, dieses Gestein als die 
Trümmer oder einen Tuff der eruptiven Gesteine anzusprechen. Dasselbe enthält 
mehrere ausgedehnte edle Erzlager, wodurch dasselbe in den Augen der Bergleute 
selbst als «Sediment» in hohem Ansehen steht.
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Die drei, edle Erze führenden Gesteine grenzen aneinander mit scharf 
ausgeprägten Absonderungsflächen und sind unabhängig von einander von 
zahlreichen, verschieden streichenden und fallenden erzführenden Adern, sowie 
von flachen und saigeren Gängen durchsetzt. Alle bisher bekannten, sowie die 
vielen noch aufzuschli essenden kleineren oder grösseren edlen Erzstöcke befinden 
sich aber in der Nähe der Grenzklüfte der verschiedenen Gesteine.

Im Bergwerke herrscht grosse Finsterniss, infolge deren selbst das 
schärfste Auge erst nach geraumer Zeit deutlich zu sehen vermag und es kostet 
viel Mühe und Geld, bis es dem betreffenden Grubenleiter gelingt, alle die auf die 
Erzbildung bezughabenden Umstände genau und richtig zu erkennen.

Während meiner Dienstzeit wurde ich oft von intelligenteren alten Hauern 
aufmerksam gemacht, dass auf diesem oder jenem Gange, der gerade aufgeschlos
sen werden sollte,ein reichlicher Erzgehalt nicht zu erwarten wäre, wobei sie diese 
ihre pessimistische Behauptung mit dem Satze begründeten, dass das «Ganze 
garstig aussehe und die Vene sich nicht auszahle.»*

Es ist jedem praktischen Bergmanne bekannt, dass es beim Erzbaue gewisse 
auf die Erzbildung bezügliche sehr beachtenswerthe Anzeichen gibt, die, wenn 
sie auch nicht immer zum erwünschten Ziele führen, doch sehr oft die ihnen ge
widmete Beachtung belohnen.

Ich bin mir dessen sehr wohl bewusst, dass es eine schwere Aufgabe ist, die 
Zweifler mit blossen Worten von meiner oben angeführten Behauptung zu über
zeugen, und darum würde ich meine Fachgenossen am liebsten an Ort und Stelle 
sehen, woselbst die günstigen Anzeichen zur Hand sind und leicht den Werth 
unserer Beobachtung erhärten.

Im Verespataker Erzgebirge bilden folgende mir bisher bekannte Merk
male die Erkennungszeichen der edlen Erzführung :

a)  Ohne Zweifel ist die Beschaffenheit des Nebengesteines von grosser 
Bedeutung, da auch hier, so wie in Nagyág, in sehr weichem oder aber in sehr 
hartem Gesteine die Gänge taub sind und blos das mittelharte (ungefähr von der 
Härte des Fluorites oder Apatites) Muttergestein edle Erzlagerstätten in sich birgt. 
Diese sehr beachtenswerthe Regel kann hier auch auf das erzlagerführende Sedi
ment und den Karpathen-Sandstein übertragen werden.

Wer diese Regel beim Schürfen ausser Acht lässt, der büsst diesen Fehler 
mit Geld- und Zeitopfern.

h)  Verdienen jene Erzstöcke eine besondere Beachtung, in welchen grös
sere oder kleinere Glimmerschiefer-Einschlüsse Vorkommen. Die Abbauwürdigkeit 
solcher Glimmerschiefer-haltigen Stöcke wird durch die Menge und Güte des 
Poclierzes gerechtfertigt, und meist finden wir solche edle Stöcke in der Nähe der 
Klüfte zwischen dem eruptiven Dacit mit dem Localsedimente. Ausser diesen 
Glimmerschiefer liältigen Stöcken gibt es noch andere Stöcke, die die krystallini- 
schen Schiefer nicht durchsetzt haben, doch befinden sich auch diese in der Nähe 
der Localsediment-, Karpathensandstein- und Dacit-Klüfte. Dieselben sind jedoch 
von den früheren verschieden und wahrscheinlich auch nicht gleich alt; ferner

* Unter «Ganzem» das Nebengestein und unter «Vene» den Gang verstehend.
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ist auch ihr Erzgehalt ein ganz anderer, da in ihnen ausser einigen reichen Punk
ten die Stockmasse mehr taube Stellen aufweist, als jene. Die Aufschlussarbeiten 
gestalten sich in diesem Falle für den Bergmann äusserst schwierig, da es sein- 
kostspielig ist, auf dem oft mehrere Hundert Quadratmeter grossen und zumeist 
nicht abbauwürdigen Gebiete des Stockes blos die ein oder zwei Meter besitzen
den erzreichen Punkte zu eröffnen. Bei so beschaffenen Stöcken betrachtet man 
es als ein günstiges Anzeichen, wenn der Stock von gangartigen Spalten und 
Klüften durchsetzt wird, in deren Nähe man reichere Erze hofft und stellenweise 
auch findet. Die Festigkeit des Muttergesteines macht sich auch in diesem Falle 
in der oben angedeuteten Weise in günstiger oder ungünstiger Weise geltend.

Bezüglich des Erzgehaltes ist ein ähnlicher Nexus nachweisbar, wenn der 
Stock aus der mehr oder weniger groben Breccie des Nebengesteines besteht.

c) Ausser der Beschaffenheit des Nebengesteines liefert für die Anwesen
heit von Gängen und Erzgehalt gute Anhaltspunkte

die Gangmasse, wenn dieselbe nicht blos aus einem Mineral besteht, son
dern durch genetisch verschieden alte Gangmineralien wie Quarz, Calcit, rothem 
Manganspath, Pyrit, Braunspath, Gyps, dann Kupferkies ähnlichen und hier sei
nes Goldgehaltes halber sehr geschätzten «Goldpyrit» ■ gebildet wird, zwischen 
die dann noch spärlich Sphalerit eingestreut vorkömmt.

d) Wenn die Gänge infolge ihres verschiedenen Streichens und Einfallens 
einander berühren und kreuzen oder einander schleppend zusammen fortstrei
chen, was oft den Adel derselben gehobeij hat.

e)  Die hiesigen Bergleute betrachten eventuell in den Erzlagerstätten vor
kommende Bleierze als die grössten Feinde des Goldes.

f )  Ferner kann es als ein ungünstiges, ja abschreckendes Anzeichen betrach, 
tet werden, wenn der Gang blos aus festem bläulichem Quarz gebildet wird und 
derselbe in Hohlräumen als Bergkrystall zur Ausbildung gelangt. Solche Gänge 
werden von den Bergleuten als «spitzzähnige, lässige Venen» erklärt und werden 
dieselben gemieden, da sie selbst als arme Pocherze nicht entsprechen.

Es gibt aber eine Quarzvarietät, die dem Hornstein nicht unähnlich ist, 
doch seine Festigkeit nicht besitzt; derselbe wird hier «tyinga» genannt und ist 
in Nagyág unter dem Namen «Gl auch» bekannt.""" Dieses Gestein wird als günstig 
mit Freuden begrüsst.

Wenn dieser schwarze Quarz gediegen Gold eingesprengt enthält, kann er 
auch zu verschiedenen Schmuckgegenständen verschliffen werden.

g)  Der Gangadel wird bedeutend erhöht durch das Nebengestein durch
setzende dünne, grünliche, feinkörnige Pyritadern (hier strdzsa genannt). Treten 
dieselben aus dem Nebengestein heraus und kommen sie mit den Gängen in 
Berührung, so deuten sie im Gange das Vorkommen von gediegen Gold an.

h)  Auf den im Dacit vorkommenden Gängen kann ein reicheres Erz und 
gediegen Goldvorkommen erwartet werden, wenn die von im Dacit vorkommen
den Quarzdihexaeder herstammenden Hohlräume von Scliwefkies incrustirt sind *

* Das Volk nennt denselben «Bisor».
Vergl. B éla v. Inkey, Nagyág und seine Erzlagerstätten. Budapest 1885. Red.
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und eich ferner im Dacit noch viele gut ausgebildete weisse Quarzdihexaeder 
befinden.

i)  Der Bergmann sieht es stets gerne, wenn das Nebengestein in der Nähe 
der Gänge viel Pyrit-Ausscheidungen aufweist, und es wird ein solches Pyritrei
ches Gestein von den Bergleuten als «harsuk» bezeichnet.

k)  Die hierortigen Bergleute betrachten es nicht ohne Grund als ein gutes 
Zeichen, wenn sich am Gange viel Wasser befindet. («Nach dem Wasser kommt 
das Gold/«)  Bei dem gegenwärtig üblichen Stollenbetrieb bildet dies Wasser fűi
den Arbeiter beim Abbau des sporadisch auftretenden gediegen Goldes kein gros
ses Hinderniss.

l)  Der Erzgehalt der Gänge ist ein grösserer, wenn dieselben in der Nähe 
der Klüfte zwischen den verschiedenen Gesteinen angetrofi'en wTerden, da die Ver
witterungserscheinungen im Nebengestein günstige Folgen auf den Gängen nach 
sich zogen.

m)  Auch verdienen jene Gänge Beachtung, die im Streichen und Fallen 
wellenförmig erscheinen ; ferner noch ganz besonders die flachen Gänge.

n)  Die von den hiesigen Bergleuten angew^endeten Bezeichnungen: «schö
nes und garstiges» Nebengestein wollen so viel besagen, dassz. B. das erstere wreder 
sehr hart, noch aber zu weich ist, ferner ist es «schön», wenn der Dacit oder das 
Localsediment bläulich ist, wenn das Conglomerat des Localsedimentes nicht zu 
fein oder gar schlammartig, sondern vielmehr grob, bis faustgross is t; ebenso ist 
es «schön«, wenn sich im Dacit-Nebengestein viele 10—20 Mm. grosse scharf
kantige und ebenflächig ŵ eisse Quarzdihexaeder befinden.

Wenn in weichen Gesteinen die Gangmasse tauber Thon, die Gänge des 
festen Nebengesteines aber bläulicher krystallinischer Quarz ist, dann sind sie 
nicht abbauwürdig, trotzdem muss jedoch der «Schaid- oder Probirtrog» der treue 
Begleiter und das unentbehrlichste Werkzeug des Goldgräbers sein.

Beim Metallbergbau, besonders aber hier, wo das Gold sporadisch einge
sprengt ist, kann man blos auf diese Weise unter Berücksichtigung selbst der 
geringsten günstigen Anzeichen mit Hoffnung auf Erfolg den Bergbau in Betrieb 
erhalten.

EINE CARYA-FRUCHT
in N um m u lites T csh ihatscheffi-K alksteine b e i Gran.

Als ich im Herbste 1887 in Gran war, wurde ich von unserm eifrigen Mit- 
gliede, Herrn Advocaten J ohann B ürány auf ein nussartiges Petrefact aufmerk
sam gemacht, das am Wachtberge bei Gran gefunden wurde und von dem Päch
ter der dortigen Steinbrüche, Herrn P aul N agy erst unlängst dem Museum des 
Fürstprimas als Geschenk eingesendet wurde.

Zufolge der Freundlichkeit des Primatial-Secretärs konnten wir das frag
liche Stück auch näher beaugenscheinigen, wobei wir uns sofort überzeugten, dass 
diese Frucht, welche mit der im Orbitoiden-Kalkstein des Ofener kleinen Schwa-
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benberges vorkommenden Carya ventricosa B kongt. vollkommen übereinzustim
men scheint, nicht aus dem unteren Theile des Steinbruches am kleinen Wacht- 
berge herstammt, in welchem bekanntlich der Nummulites striata führende Sand
stein gebrochen und zu Bausteinen verarbeitet wird, sondern aus dessen oberem 
Theile, wo nämlich als Hangendes des eben erwähnten Sandsteines ein gelblicher 
Kalkstein Nmnmulites Tschihatscheßi vorkömmt. Von diesem letzteren befindet 
sich noch ein ziemliches Stück mit der Frucht fest in Verbindung.

Im Jahre 1883 fand ich anlässlich meiner daselbst ausgeführten geologischen 
Detailaufnahme ausser der erwähnten Leit-Nummuliten-Art in den Kalkstei
nen dieser Stufe noch die Species Nummulites complanata, Operculina ammonea, 
Orbitoides papyracea und Serpula spirulea. Dr. F ranz S chafarzik.

H. HÖFER : DAS ERDÖL,

H ans H ö f e r : D as  E rd ö l  u n d  se in e  V erw a n d ten .* *

In dem vorliegenden Werke behandelt der auf diesem Gebiete durch seine 
Arbeit: «Die Petroleumindustrie Nordamerikas» schonrülimlichst bekannte Ver
fasser die allgemeine Naturgeschichte des Erdöles und seiner Verwandten in einer 
überaus fasslichen und lichtvollen Weise.

Nach Eintheilung und Benennung der in der Natur vorkommenden bitu
minösen Körper und Erklärung der üblichen Namen, gibt Verfasser einen 
geschichtlichen Ueberblick unserer Kenntnisse bezüglich seines Vorkommens, 
seiner Gewinnung undVerwendung in den verschiedenen Ländern: mediterrane 
Culturgebiete, ältere Geschichte, übrige Erdölgebiete, vorwiegend neuere Ge
schichte. Man erfährt hieraus die im Alterthum vorhandenen diesbezüglichen 
Kenntnisse, verfolgt die Entwickelung der Petroleumindustrie in den einzelnen 
Ländern ; entnimmt, dass der erste Versuch Leuclitöl aus Rohöl zu destilliren, 
schon in den Jahren 1810 1817 in Galizien unternommen wurde, dass die erste
Raffinerie anfangs der sechziger Jahre in Baku entstand und dass die erste Bohrung 
nach Erdöl 1869 ebendort durchgeführt wurde.

Bei Besprechung der physikalischen und physiologischen Eigenschaften des 
Erdöles sieht man aus den angeführten Tabcdlen, dass die Dichte desselben nicht 
nur in den verschiedenen Bezirken, sondern auch innerhalb eines und desselben 
engen Bezirkes variirt, und dass im allgemeinen «je lichter das Öl, desto geringer 
die Dichte.» Willkommen für den Praktiker ist die Vergleichungstabelle der 
Grade Beaumé mit der Dichte. Bemerkenswerth sind die Angaben über die 
Verflüchtigung (je reicher an Wasserstoff und je ärmer an Kohlenstoff, desto 
leichter) und die Siedetemperatur des Erdöles (variirend von 82°—170°).

Im Capitel «Chemische Beschaffenheit» werden die verschiedenen Kohlen
wasserstoffreihen angeführt, aus denen die Erdöle wesentlich bestehen, nament- 
ich die Metán-, Aethylen- und Benzolreihe; ferner die Stickstoff- und Sauer-

Vgl. Dr. M. Sta u b s  Enumeration im Jahresbericht der kön. ung. geologi
schen Anstalt für das Jahr 1885 pag. 187.

Braunschweig, Vieweg und Sohn 1883. 175 Seiten und in den Text gedruck
ten Holzstichen.
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Stoffverbindungen erwähnt, welche nur hier und da in ganz geringer Menge auf- 
treten, so erstere mit 1.1% in Kalifornien, letztere bis 6.9% in Oedesse(Hannover) 
lind Schwabweiler (Eisass); so wie der Schwefelgehalt hervorgehoben wird (wahr
scheinlich an flüchtige Säuren gebunden), der in den kanadischen Ölen allgemein 
vorkommend, im Baku’schen Erdöle bis 0.06% und im amerikanischen Asphalte 
bis 10.85% gefunden wurden.

Interessant geschildert sind die Veränderungen des Erdöles an der Luft: 
Verdunstung (Entweichen der leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffe und Uebergang 
in Erdtheer resp. Erdwachs) und Bildung von Erdölsäuren durh Sauerstoffauf
nahme. In mehreren Tabellen wird die Zusammensetzung der Erdöle in chemisch
technischer Beziehung vorgeführt, woraus bei den einzelnen Ölen der verschie
dene Percentsatz an leichtflüchtigen Ölen, Leuchtölen und Rückständen ersicht
lich wird. Nach Besprechung der einzelnen Unterabtheilungen der erwähnten 
Gruppen wird der Brennwerth des Erdöles behandelt, und ebenso der das Erdöl 
begleitenden, oft aber auch allein auftretenden entzündlichen Gase Erwähnung 
gethan, die technisch ausgenützt werden und bekanntlich zur Bildung der 
«Schlammvulkane» Veranlassung geben.

Practisch wichtig ist das Capitel über das Vorkommen des Erdöles. Es wird 
erwähnt, dass das Erdöl auf primärer Lagerstätte (Imprägnationsflötz oder — La
ger) sich in allen Sedimentärformationen vorflnden kann, aber merkwürdigerweise 
in den mächtigere Kohlenflötze führenden Schichtengruppen zu fehlen scheint, 
oder von keiner technischen Bedeutung ist.

Bei den Arten der secundären Lagerstätte wird zuerst auf die den Gängen 
und Trümmern entsprechende Spaltenausfüllung hingewiesen, indem infolge des 
inneren Druckes das Erdöl in Klüften entweicht; auf die oberflächlichen Lager 
(Ölquellen, Pechseen) ; auf das lagerähnliche Vorkommen, indem eine ölfüh
rende Kluft einen Scbiclitencomplex eines sehr porösen Gesteines durchsetzend 
ein secundäres flötzartiges Lager bildet; und endlich auf das blos ein wissenschaft
liches Interesse beanspruchende Vorkommen des Erdöles in den kleinen Hohl
räumen mancher Eruptivgesteine. Durch Holzschnitte wird das Erwähnte noch 
deutlicher vor Augen geführt.

Wichtig ist der Hinweis, dass die ergiebigen Erdölbrunnen in verschiede
nen Gebieten nach einer bestimmten Richtung — Öllinien sich anordnen 
(Belttheorie), was im Zusammenhänge mit der Erstreckung der ölführenden 
Schichte, mit einer Anticlinale oder einer Verschiebung sein kann.

Besonders bespricht der Verfasser das Zusammenfallen der Öllinien mit 
den Anticlinalen, wie er doch selbst 1876 zuerst auf diese Thatsache in Pensyl- 
vanien hingewiesen hatte ; und meint auch, dass wenn auch den Schichtenmulden 
nicht für alle Fälle die Ölführung abzusprechen sei, doch in vielen Fällen die 
Anticlinalen die hoffnungsreichsten Schurfgebiete bergen.

Verfasser erwähnt das ziemlich häufige Vorkommen von Erdöl und Salz- 
soole, die aber in keine genetische Beziehung zu bringen sind; er bespricht ferner 
die Entstehung der Ölspringbrunnen (infolge Überdruckes des vom Öle absor- 
birten Gases) und die kurze Dauer derselben ; sowie die Gasausbrüche, und lässt 
die wissenschaftliche und practische Frage noch unentschieden, ob etwa die Erd
gase in ihren Lagerstätten im flüssigen Zustande angehäuft sind.
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Schliesslich gibt Verfasser eine tabellarische Uebersicht der Verbreitung des 
Bitum ens in den verschiedenen geologischen System en vom Alluvium bis zum  
Untersilur, woraus ersichtlich ist, dass das Erdöl und die verwandten Bitum ina an 
keine bestim m te Form ation gebunden ; dass die reichsten Vorkommen verschie
denen Systemen angehören.

U ngem ein interessant ist auch das Capitel über den Ursprung des Erdöles. 
In bündiger und klarer W eise werden die einzelnen Theorien, ihr pro vpid 
contra vorgeführt. Zuerst die Em anationshypothesen, die das Erdöl aus unorgani
schen Verbindungen herleiten, den ölbildenden Process in grosse Tiefe verlegen, 
und annehmen, dass die gebildeten Kohlenwasserstoffe durch tiefeingreifende 
Spalten in die H öhe getrieben werden ; wogegen aber die geringe Temperatur 
des Erdöles, des Auftreten desselben von oft weit entfernt grossen Spaltenbil- 
dungen und das ausserordentlich häufige Auftreten in Sedim entgebieten, die 
jeder vulkanischen W irkung bar sind etc. spricht. Auch gegen den pflanzli
chen Ursprung des Erdöles, (Algen, Torflager, Landpflanzen, M ineralkohlen) wie 
ihn unter anderen L e s q u e r e u x , B i n n e y , W a l l , K r ü g e r , v . K o b e l l  annehmen, 
polem isirt Verfasser eines weiteren und kommt füglich zum Schlüsse, dass während 
aus der Umwandlung der vegetabilischen Substanz Kohlen entstanden sind, das 
Erdöl der Zersetzung thierischer Reste —  Saurier, Fische, Tintenfische, Ivorallen- 
thiere etc. — entstam m t, welche H ypothese stetig mehr Anhänger gewinnt. Als 
Bildungsprocess — Process der Umwandlung —  wird eine D estillation bei relativ 
niedriger Temperatur und hohem Drucke angenomm en.

W ichtig und lehrreich ist das Capitel über das Schürfen. Zuerst wird das 
Aufsuchen des Erdöles in einem  bisher u nvem tzten  Gebirge beschrieben, der 
Gang der Untersuchung und worauf zu achten sei, klargelegt. W enn auch im  A ll
gem einen reichliche Ölspuren im Ausbisse auf ein reichlicheres Vorkommen  
schliessen lassen, so waren doch auch in manchen nun ergiebigen Ölfeldern die 
ersten aufgefundenen Spuren nicht besonders erm uthigend. D ann werden die 
vorzunehmenden Schürfarbeiten erwähnt, und schliesslich das zweite Sclmrfsta- 
dium besprochen, d. h. die weiteren Untersuchungen in einem  Gebiete, wo das 
Erdölvorkommen schon constatirt ist.

Im  letzten Capitel wird der erste Versuch unternom m en, die Erdölerzeu- 
gung der ganzen Erde zusam menzustellen. Die einzelnen Länder werden der Reihe 
nach vorgeführt und man ersieht aus den Tabellen, dass in dem Zeiträume von 
1878— 1885 die Rohölproduction der Erde sich beinahe verdoppelte, in welch letz
terem Jahre sie 21.291,000 Barrel-Fass betrug im  W erthe von Gl. 159,000 Gold
gulden ; ferner dass die V ereinigten Staaten von Nordamerika beinahe Vs der 
ganzen Production liefern ; Russland 12% und die übrigen Länder zusammen ge
nommen blos 4%.

Es sei zum Schlüsse nochmals der grosse W erth des besprochenen Werkes 
betont, das eine grosse Lücke in der Literatur ausgefüllt, wofür ein jeder, der 
sich mit Petroleum befasst, dem Verfasser zu Dank verpflichtet ist.

Hoffentlich wird auch der zweite Thcil dieses Werkes, die Erdölindustrie, 
die Verarbeitung des gewonnenen Rohöles in Leuchtöl etc. behandelnd, in g le i
cher Weise interessant verfasst sein. Dr. Tn. P o s e w i t z .
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(19 .) Dr. Aristides Brezina: lieber die K ry stallform des Tellurit. (A n nalen  
des k. k. natu rh istorisclien  H ofm u seu m s. B d  1, p. 13 5 — 152, 1886 .)

Verf. bespricht in dieser umfangreichen Arbeit die alteren Beobachtungen, 
das neue Vorkommen, den Habitus und die Flächenbeschaffenheit, W inkel etc. 
der Tellurit-Krystalle, indem  er sich m it den in  neueren Zeiten in Facebaja 
gefundenen Krystallen beschäftigt hat, welche an einer gediegenen Tellur-Stufe 
aufgewachsen waren. Nach Bergingenieur J. H e s k i  stamm en die neueren Tellurit- 
Stufen des k. k. naturhistorischen Hofmuseum s aus dem Dreifaltigkeit-Stollen  
vom Jahre 1883.

Herr Dr. B r e z i n a  hat auch die älteren Stufen im  k. k. naturhistorischen  
Hofmuseum  durchgesehen und fand auf denselben gleichfalls Tellurite, welche 
in der von P e t z  beschriebenen Form  von zu Kugeln gehäuften Blättchen aus
gebildet waren. Aehnliche Vorkommnisse fand Verf. auch an den neueren Stücken, 
und zwar wetzsteinähnliche kleine Krystallstöcke, welche durch parallele Auf
einanderlagerung von nach aussen im mer kleiner werdenden Tellurittafelu erzeugt 
sind. Nach den Erfahrungen des Herrn Dr. B r e z i n a  sind die einzelnen Tellu- 
ritkrystalle mehr am Gestein, in den Hohlräum en zu finden, wogegen die viel 
häufigeren, w etzsteinähnlichen Gruppen auf den Tellurkrystallen aufgewachsen 
sind. D ie neuren Tellurite haben eine zum eist honiggelbe Farbe, die einzelnen  
durchsichtigen Krystalle sind hingegen strohgelb bis honiggelb. Im  Ganzen 
sind die Farben dunkler als beim  alten Vorkommen.

Die neuerer Zeit gefundenen, frei ausgebildeten Krystalle zeigen zonaren 
Aufbau von abwechselnd hellerer und dunklerer Farbe. Am grössten ist immer 
b . (010) ooPoo entwickelt, wonach die Krystalle auch diinntafelig sind und eine 
ausgezeichnete Spaltbarbeit besitzen. In der vertikalen Prism enzone sind die 
ferneren Form en : o . (3 . 1 6 . 0 )  . ooP 16/s, n . ( 3 . 3 4 . 0 ) .  ooP S4/s. Dr. B r e z i n a  

fand diese Form en je einmal, in den übrigen Fällen waren die Tafeln gegen 
a . (1 0 0 ). ooPoo durch unbestimmbare, glanzlose F lächenelem ente begrenzt. 
Am Term inal-Ende ist die glatte und gut spiegelnde p . (111) .  P  zu finden, 
deren Flächen von ungleicher Grosse sind. Es kommen noch in der Zone 
[p : b ]- =  [111 : 010] vicinale Flächen vor, welche zu der Form b . (010) gehören 
und den A xenschnitten ( 1 . 4 2 . 1 ) .  42 P 4 2  entsprechen mögen. —  Uebrigens 
lässt es sich auch bei den Tellurit-Krystallen wahrnehmen, dass während die 
glatten Flächen von constanter Lage m eist unter grossen W inkeln gegen die 
Spaltfläche geneigt sind, zahlreiche Vicinalflächen der Spaltungsebene in ver
schiedenen Zonen auftreten.

Der Unterschied zwischen den in neueren Zeiten und früher* vorgekom 

* Siehe Földtani Közlöny, XVI, 1886, p. 248 und 295.
[208]



LITERATUR. 5 2 5

m enen Tellurit-Krystallen besteht daher darin, dass m it Ausnahme der gem ein
schaftlichen Form en von b . (010) . 0 0 P 0 0 , p . ( 1 1 1 ) . P ,  die neueren Krystalle 
Form en von hohen und unsicheren A xenschnitten aufweisen.

Herr Pr. B r e z i n a  hat zwei Tellurit-Krystalle gemessen, von welchen keiner 
die Grösse von 1 Mm. überstiegen hat. Die Sym m etrie hat er auch wie Herr 
Dr. K r e n n e r  (1. c.) rhombisch gefunden. D ie gem essenen Neigungen etc. sind in 
einer Tabelle zusam m engestellt und auch die M essungen des Dr. K u e n n e r  sind  
aufgeführt. Leider ist blos ein einziger von beiden Autoren gem essener W inkel 
vorhanden, so dass die beiderseitigen Messungen gar n icht vergleichbar sind, 
da auch von diesem einzelnen W inkel Herr B r e z i n a  bemerkt, dass seinerseits der 
W erth m it unvollkom m ener Spiegelung erhalten wurde.

Herr Dr. B r e z i n a  gibt die genaueren Elem ente des Tellurit an, wie fo lg t ,: 
a : b : c =  0 . 4566 : 1 : 0 . 4 6 9 3  ; er vergleicht ferner diese Zahlen m it dem Para
meter K r e n n f r 's und aus beiden schlägt das, allerdings n icht m it E ntsch ieden
heit bevorzugte A xenverhältniss von a : b : c  =  0 . 4 5 8 :  I : 0 .4 9 7  für den Tellu
rit vor. D ie Differenzen der A xensclinitte der beiden Autoren belaufen sich 
zwischen den diesbezüglichen W erthen von a und c auf 0 .0 0 2 9 4  und 0.00435*;  
da aber die A xensclm itte des Herrn Dr. B r e z i n a  schon in der zweiten D ecim ale 
nicht sicher genug sind, so können diese letzteren zu einem  Vergleich in  der 
dritten Decim ale überhaupt nicht in Betracht kommen. D ie Grundwerthe des 
Herrn Dr. B r e z i n a  sind nam entlich die folgenden :

be ob . n Grenz werthe
b : p =  010 : 111 = - 7 1 °  5 2 .8 '  6 71° 40' —  72° 12'
p : p" =  111 : 111 =  96 5 8 . 8  2 96 5 5 . 5 —  97 2

D ie Neigungen von p : p" variiren zwar in engeren Grenzen, aber die Differenz 
der Grenzwerthe von b : p beträgt doch 32', und da Verf. die Mitteldijf'evenz 
seiner angenom m enen Grundwerthe von den einzelnen N eigungen gar nicht 
angibt, so fehlt ein sehr wichtiges und von vielen Autoren noch im mer leider 
kaum beachtetes Merkmal, um das eigentliche Gewicht seiner Messungen beurthei- 
len zu können.

Herr Dr. B rezina vergleicht den Tellurit im  Kapitel 5 seiner Arbeit mit 
anderen Substanzen. Der Tellurit zeigt nach ihm sowohl im H abitus seiner 
Combinationen, als auch in Spaltbarkeit und W inkelverhältnissen eine grosse 
Aehnlicbkeit m it den rhom bischen Modificationen der arsenigen und antim onigen  
Säure. «Wenn man also Claudetit und V alentinit isomorph nennt, muss man 
den Tellurit ebenfalls der Gruppe beizählen, umsomehr, als die Spaltbarkeit bei 
allen dreien dieselbe ist» —  fährt Verf. ferner fort. In  dieser Beziehung haben 
wir schon Publicationen z. B. über die Isom orphie zwischen Azurit und Epidot, 
Descloizit und Anglesit, Lunnit und den Plagioklasen allerdings kennen gelernt, 
und auf diese Art mag auch der Tellurit zu der genannten Gruppe beigezählt 
werden, umsomehr, als hier wenigstens «eine» chem ische Analogie vorhanden 
ist, indem die betreffenden Verbindungen «Oxyde» sind. W enn man aber von 
der chem ischen Analogie überhaupt absieht und das Hauptgewicht nur auf 
die nahe Gleichheit der Parameter, des Habitus, der Spaltung etc. legt, so
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wird das wohl etwas bedeuten — man braucht sich blos an den Kalkspath und 
den Natronsalpeter zu erinnern, —  aber dies wird keine Isom orphie sein, w enig
stens in jenem  Sinne nicht, nach welchem wir gerade die bemerkenswert!!esten  
Erläuterungen zu den Beziehungen zwischen den physikalischen Eigenschaften  
und der chem ischen Zusam mensetzung zu bedanken haben. Bef. ist der Meinung, 
dass der Verf. einen naturgemässeren W eg dann eingeschlagen hätte, wenn er 
statt MoOs, V 2 O 5 , TaaOs, PbO etc. den Tellurit wenigstens m it den Krystallen  
von SeOa vergle ich t.::

In einem  Anhang beschäftigt sich noch Herr Dr. B r e z i n a  m it den E le
m enten des Valentinit. Er revidirt die diesbezüglichen Daten und stellt die 
säm m tlichen bisher am V alentinit beobachteten Form en in einer Tabelle zu
sammen. Nach seiner Annahme I  (a : b : c =  0 . 3 9 1 5  ; 1 : 0 .4 2 0 5 ) sind die bisher 
angegebenen Form en des V alentinit die folgenden :

b . (010) q' . (054) e . (041)
P - (HO) x . (1 . 20 . 19) f . (095)
r . (0 . 1 0 . 3 ) a . (100) g . (032)
1 . ( 056) -  . (310) i . (011)
y • (361) m . (210) c . (405)
t . (0 . 13 . 1) a . (540) ■C . (102)
k . (098) P • (160) u . (4 . 1
s . (092) h . (0  . 1 1 . 2 ) v . (122)
q . (053) d . (0 . 11 . 2)

Mit Rücksicht auf die mehr detaillirte und literarische Natur dieses A nhan
ges m üssen wir jedoch bezüglich der Einzelheiten desselben auf das Original 
selbst verweisen. A. S c h m i d t .

* Bei der Bemerkung, dass die Axen a und c beim Tellurit nabe gleich sind 
(p. 1 3 9 ) ,  führt Herr Dr. B r e z i n a  noch an, dass der Flächenhabitus diese Ähnlichkeit 
an ein tetragouales Axensystem mit b als Hauptaxe nicht wiederholt, «und dem
gemäss ist auch keine optische Analogie mit dem tetragonalen System vorhanden, 
indem auf b kein A.eenhild erscheint.» Verf. setzt aber allsogleich hinzu : « K r e n n e r  

fand am älteren Vorkommen . . A.renehenr paroliéi a. (100), negative Mittellinie senk
recht za b.(010)»! lief.

u
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BERICHTE
ÜBER DIE SITZUNGEN DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

IV . F A C H S IT Z U N G  A M  7 .  N O V E M B E R  1 8 8 8 .

V orsitzender: Prof. Dr. J. v .  S z a b ó .

Der Secretär tlieilt das H inscheiden des ord. M itgliedes R u d o l f  S c h r e d e r , 

kgl. ung. Bergrath in Scliemnitz m it und schlägt folgende Herren zur W ahl als 
ordentliche M itglieder v o r :

G é z a  R i c h t e r , kgl. ung. Bergpraktikant in Scliem nitz ;
K a r l  E h l e i t n e r , Bergleiter in Tokod ;
J o h a n n  J a n k ó , Universitätshörer in Budapest und
A u r e l  D i a c o n o v i c h , Ingenieur in Német-Bogsíin.
J. J a n k ó  legt seinen Beitrag zur Geologie Egypten's vor. Bei seiner d ies

jährigen Reise in Nordafrika widmete er seine besondere Aufmerksamkeit dem 
Nildelta. Er brachte von Maskara einen Kalkstein mit, dessen geologisches Alter 
durch die von den Herren A. F r a n z e n a u  und E. L ö r e n t h e y  ausgeführte m ikro
skopische Untersuchung festgesetzt wurde. Dieser altalluviale Kalkstein bildete 
beim Hauptarme des Nils einen Damm, hinter welchem die Strömung des Wassers 
sich abschwächte und durch die reichlichere Ablagerung des Schlammes den Auf
bau des heutigen Deltas beförderte.

A. F r a n z e n a u  beschreibt aus dem Mergel des sich an der südwestli
chen Ecke des Christinenstädter Friedhofes von Budapest befindlichen neuen  
Aufschlusses ein neues Foraminiferengenus, welches er 1 leiona benennt. Aus der
selben Ablagerung erwähnt er noch eine neue Chilostomella, deren Mundöffnung 
der unlängst aus dem Kalksteine von Nieder-Hollabrunn beschriebenen Art ähn
lich ist und die Emendirung der von dem Genus gegebenen Diagnose zulässt.

J. H a l a v á t s  beschreibt die Sztirnik Höhle bei Resicza und legt die in der
selben gesammelten Thierreste vor, die Ursus spelaeus Blmb., Hyaena spelaea 
Goldf., Felis spelaea Goldf., Elephas primigenius Blmb. und Equus sp. angehören.

V. F A C H S IT Z U N G  A M  5 .  D E Z E M B E R  1 8 8 8 .

Vorsitzender : Prof. Dr. J. v .  S z a b ó .

Der Vorsitzende gedenkt mit warmen W orten des Ablebens des langjähri
gen Mitgliedes der Gesellschaft K a r l  H e r r i c h , kgl. ung. Ministerrialrath a .  D.

Die Reihe der Vorträge eröffnet Dr. F .  S c h a f a r z i k , der vor allem vom  
Berge Kapolcs ein interessantes Basaltexemplar mit grossem Biotiteinschluss vor-
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legt,; er schildert fernerdie tektonischen Verhältnisse des Somhegy Berges bei 
B akonybél; weist auf der östlichen Seite desselben eine Verwerfungskluft nach, 
entlang welcher die aus den Kalksteinen des oberen Jura und unteren Kreide 
bestehende östliche Seite des Berges abgesunken ist. Aus dem Bette des Gcrencze- 
Baclies erwähnt der Vortragende ein neues Vorkommen des Gault.

Dr. F. S c h a f a r z i k  legt ferner den Bericht über die i. J. 1885 in Ungarn und 
seinen Nebenländern beobachteten Erdbeben vor und eine von ihm verfertigte 
Karte, welche das Verbreitungsgebiet des am 26. Mai 1885 im nördlichen S ieben
bürgen auftretenden Erdbebens demonstrirt. Dasselbe war auf einem beiläufig 
250 Quadratmeilen grossen Gebiete fühlbar und als eine tektonische Schwingung 
zu betrachten, welche von Zsibö und Szurdok ausging, wo ihre Wirkung auch 
durch Mauersprünge constatirbar war.

Schliesslich legt der Vortr. einige Mineralien vor, die das ord. Mitglied unse
rer Gesellschaft, Herr J osef L ux von Kotterbach eingesendet hat. D ie Minera
lien dieser Localität wurden schon früher vom Mitgliede Dr. Á .  Schmidt ein 
geh en d  besprochen.* Die Exemplare der neuen Sendung stammen aus einer verti
kalen Tiefe von 270— 280 M. aus dem 35 M. mächtigen Sideritlager her. Besonderes 
Interesse verdienen der Calcit und Ankerit.

L. P e t r i k  spricht eingehend über das Seger’sche Porzellan und die Glasur 
desselben und weist auf Grund seiner Versuche mit dem Thone von Hollóháza 
nach, dass derselbe so wie im allgem einen die leicht schmelzbaren Rhyolith- 
kaoline, aus denen sich gewöhnliches Porzellan nicht herstellen lässt, bei niedrigerer 
Temperatur zur Herstellung von gebranntem Seger’sehen Porzellan sehr geeignet 
sind. Schliesslich beschreibt er seine Versuche, die er mit dem Rhgolittuff vom 
Pdlhegy unternahm und aus dem er unter Hinzugabe anderer einheim ischer 
Materialien gut verwendbare Porzellanglasur erzeugte.

Der Vorsitzende beglückwünscht den Vortr. zu seinen bisherigen werth
vollen Untersuchungen, die zu den grundlegenden Arbeiten der ungarischen Kera- 
mie gehören.

Prof. Dr. V. W a r t h a  legt eine reiche Sammlung von «Gegenständen der 
schweizerischen Pfahlbauten» vor und knüpft einen interessanten Vortrag an 
dieselben.

Als w ichtigsten Gegenstand der am 7. November und am 6. Dezember 1888 
abgehaltenen Sitzungen des Ausschusses erwähnen wir die M ittheilung des Secre- 
tärs, derzufolge das hohe kgl. ung. Ministerium für Handel, Landwirtlischaft und 
Industrie die Herausgabe der geologischen Karte Ungarn's mit einer Summe von 
ÖOOGulden ö.W. unterstützt, jedoch mit der Bedingung, dass der M itbetheiligung der 
kgl. ung. geol. Anstalt an der Herausgabe der Karte in der Titelaufschrift derselben 
Ausdruck verliehen und von der Karte 100 Exemplare der benannten Anstalt 
kostenfrei zur Verfügung gesteht werden. Der Secretär legt zugleich den ersten 
Probeabdruck des topographischen Theiles der Karte vor.

* Földtani Közlöny Bd., XVII. S. 126.

Ende des xviii. Bandes 1888.
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Tagsági díjakat lefizették 1888-ra: a) B udapestiek: Burchard Konrád, Farkas 
Róbert, Gerenday Béla, Szatlimáry Béla.

b) V i d é k i e k dr. Abt Antal Kolozsvárott, Benes Gyula Kis-Terennén, Bertalan Alajos 
Mernyén, Bibel János Oraviczán, Botbár Dániel Pozsonyban, Brzorád Rezső Mogyoróson, Csató 
János N.-Enyeden. Csia Ignáez Sugatagon, Diaconovich Aurél Német-Bogsánban, Ehleitner 
Károly Tokodon, Eisele Gusztáv Vashegyen, Farkas János Arlón, Fischer Samu Kapnikbányán, 
Friedrich Károly Kajáron, Gianone Virgil Pécsbányatelep, Gólián Károly Nagyágon, Görgey 
Lajos Zólyom-Brezón, Halmai Albin Ózdon, Hlavacsek Kornél Szomoluokon, Hradszky Antal 
íSzepes-Olasziban, Hudoba Gusztáv Nagybányán, Jablonszky Flóris Miskolczon, Jelinek Ernő 
Ózdon, Joós István Diósgyőrött, dr. Kanka Károly Pozsonyban, Kondor Sándor Rézbányán, 
Kraitsz Nándor Ózdon, Krecsárevics Márk Újvidéken, Krivány János Aradon, Lajos Győző 
Nagyágon, Lájer Nándor Székes-Fehérvárott, Liedemann József Munkácson, dr. Markó László 
Miskolczon, Matyasovszky Jakab Pécsett, Márkus Ágost Nagy-Bocskón, dr. Mártonfi Lajos 
Szamosújvárott, Milkovics Zsigmond Szt.-Mihályon, dr. Munkácsy Pál Nagy-Bocskón, dr. Nagy 
Károly Abrudbányán, Nagy Pál Esztergomban, Niki János Abrudbányán, dr. Pantocsek L. V. 
Zlatnón, Parrag Gedeon Kecskeméten, dr. Plichta Soma Losonczon, Pongratz Gusztáv lov. 
Zágrábban, Pöschl Ede Körmöczbámán, Prugberger József Nagybányán, Rieger János Szász
városban, Ruffiny Jenő Dobsinán, dr. Sárkány Miklós Bakonybélen, Schwarz Gyula Kör
möczbányán, Siegl József Fehértemplomban, Stempel Gyula Rézbányán, Szabó Soma Kolozs
várott, dr. Székely József Tokajban, Szikszay Lajos Zilahon, Tallatschek Ferencz Petrozsényen, 
Teschler György Körmöczbányán, Themák Ede Temesvárott, Torma Zsófia Szászvárosban, 
dr. Vutskits György. Maros-Vásárhelyt, Waldherr József Verseczen, Wagner Vilmos Zólyom- 
Brezón, Weisz Tádé Zalatnán, Winter Sándor Ipoly.sághon, Zorkóczy Lajos Újvidéken.

c) M agyarországon k ívü l lakó ta g o k : Ascher F. A. Gráczban, Dávid Alajos Bécsben, 
Hofmann Ráfáel Bécsben, dr. Hörnes Rezső Gráczban, Maas Bernát Bécsben, Noth Gyula 
Barwineken, Posepny Ferencz Bécsben, Stach Frigyes lov. Bécsben.

d) Intézetek és tá r su la to k : Ev. ref. Főgymnasium könytára, Polgári iskola Miskolczon; 
Állami Főreáliskola Aradon; Esztergom sz. kir. városa; Egri Ó-Kaszinó; Ref. Főiskola Kecs
keméten; M. kir. áll. Főgymnasium Zomborban; Premontrei Főgymnasium Szombathelyen.

Előfizető díjat fizettek 1888-ra: A m. kir. áll. főreáltanoda (V. kér.); a m. kir. 
áll. tanító-képezde; a m. kir. kozépipai tanoda; a m. kir. középiskolai tanárképző; am . kir. 
áll. polgári és elemi tanítóképezde Budapesten; — az állami főreáliskola Kecskeméten; a 
m. kir. bánya- és kohóhivatal Kapnikbányán; a m. kir. áll. főreáliskola Nagyváradon; a 
m. kir. vasgyári hivatal Kabolapojánán; a m. kir. gazdasági intézet Debreczenben; a m. kir. 
főreáliskola Déván; a m. kir. bányahivatal Felsőbányán; a m. kir. bánya- és kohóhivatal 
Ó-Radnán.

Oklevéldíjat fizettek : Diaconovich Aurél Német-Bogsánon, Ehleitner Károly 
Tokodon, Gerenday Béla Budapesten.

4  selm eczbányai fiókegyesület löve tkezö  ta g ja i fizették be 1888-ra já ru lék u k a t (3  f r t) :  
Akadémiai általános társaság, Bothár Gyula, Breznik János, Broszmann Jenő, Cseh Lajos, 
Dologh János, Faller Károly, Farbaky István, Fox Károly, Gretzmacher Gyula, Hegedűs 
Pál, Hoffmann Richárd, Kachelmann Károly, Kamenár József, Krutkovszky Károly, Litschauer 
Lajos, Ludwig József, Martiny István, Mialovieh Elek, Murzsnay Ferencz, Palaczky Ferencz, 
Péch Antal, Platzer Jenő, Prunner Róbert, Rákóczy Samu, Reitzer Miksa, Richter Géza, 
Schelle Róbert, dr. Schenek István, Schmidt Géza, dr. Schwaitz Ottó, Selmecz sz. kir. városa, 
Svehla Gyula, Széles Géza, Tirscher József, Wagner József, Wieszner Adolf, Winkler Benő.

Tagsági díjnkat fizették 1889-re ; Hollósy Jusztinján Kis-Czellen, Matyasovszky 
Jakab Pécsett, dr. Posewitz Tivadar Budapesten, Stach Frigyes lovag Bécsben.

Előfizető díjat fizettek 1889-re: Állami főgymnasium Kaposvárott; állami Fő
gymnasium Pancsován; m. kir. bányahivatal Körmöczbányán; m. kir. főbányahivatal Akna- 
Szlatinán (3 péld. I-ső félévre); kir. tengerészeti hatóság Fiúméban ; Bethlen-főiskola könyv
tára Nagy-Enyeden; m. kir. bányaigazgatóság Selmeczbányán m. kir. bányahivatal Szomol- 
D o k o n ;  m. kir. Vinczellérképezde Diószegen; m. kir. gazdasági intézet Keszthelyen; m. kir. 
vasgyári hivatal Zólyom-Brezón.

Kelt Budapesten, 1888. deczember hó 31-én.

Dr. Staub Móricz, Czanyuga József,
első titkár. pénztáros.

A Magyarhoni Földtani Társulat üléseinek sorrendje 1889-ben,
1889. januárius 9-én szakülés. 
1889. februárius 6-án közgyűlés. 
1889. nárczius 6-án szakülés. 
1889. április 3-án szakülés.

1889. május 8-án szakülés. 
1889. október 9-én szakülés. 
1889. november 6-án szakülés. 
1889. deczember 4-én szakülés.

Szerdán délután 5 órakor a magyar tud. Akadémia földszinti kis termében. 
Junius, julius. augusztus és szeptember hónapokban nem tartatnak szakülések.

T I'U JÍÁ B I H IV A T A L :
kirÄAneak#d. miniszt. palotája, I. em., 52. sz.



A «Magyarhoni Földtani Társulat« kiadványainak és a közlöny 
mellékleteinek árjegyzéke 1888-ik évben.

(Megrendelhetők a Magyarhoni Földtani Társulat titkári hivatalában, Budapesten, V., 
m. kir. földmivelés-, ipar- es kereskedelmiügyi ministenum palotájában, I. emelet, 52. sz. 

vagy Kilián Frigyes egyetemi könyvkereskedésében, Budapesten, IV., váczi-utcza.)

Verzeichniss der Publikationen der ung. geolog. Gesellschaft.
(Dieselben sind, entweder direct durch das Secretariat der Gesellschaft, Budapest, V., 
m. kir. kereskedelmi ministenum palotája, oder durch den Universitäts-Buchhändler 

Friedrich Kilián, Budapest, IV., váczi-utcza zu beziehen.)
1. Erster Bericht der geologischen Gesellschaft für Ungarn. 1852 ... — fit 50 kr.
2. Arbeiten der geologischen Gesellschaft für Ungarn. I. kötet. 1856 5 « — «
3. A magyarhoni földtani társulat munkálatai. II. kötet. 1863 ... . . .  5 « — «
4. « « « « « III. « 1867 __  2 « — «
5. « « « « « IV. « 1868 _ ... 2 « — «

■ 6. « « « « « V. « 1870 __  2 « — «
7. Földtani Közlöny. I. évfolyam. 1871_ — ... . . .  .. .  — 2 « — «
8. « « II. « 1872 ...  ... .. .  .. .  ... ... 2 « — «
9. « « III. « 1873... ... . . .  . . .  ... ... . . .  2 « — «

10. « « IV. « 1874 ... ... .. .  ... . . .  .. .  2 « — «
11. « « V. « 1875... .. ... . . .  . . .  .. .  . . .  5 « — «
12. « « VI. « 1876 (Hiányos — Defect)._. ... 1 « — «
13. « « VII. « 1877 (Hiányos — Defect) ... ... 1 « — «
14. « « VIII. « 1878 (Hiányos — Defect)... . . .  1 « — «
15. « « IX. « 1879_ _ — _ _ _ _ 5 « — «
16. « « X. « 1880 __ _ _ _ ... __ 5 « — «
17. « « XI. « 1881__  _ _ _ _ _ __ 5 « — «
18. « « XII. « 1882 . . .  . . .  . . .  . . .  .. .  .. .  2 « — «
19. « « XIII. « 1883... . . .  . . .  .. .  ............ .. .  5 « — «
20. « « XIV. « 1884 ...  ... .. .  .. .  .. .  ... 2 « — «
21. « « XV. « 1885... __ _ _ __ _ _ 3 « — «
22. « « XVI. « 1886 ...........  .. .  .. .  . . .  . . .  4 « — «
23. « «XVII. « 1887 .. ... . . .  . . .  .. .  .. .  ... 5 « — «
24. Földtani Értesítő I. « 1880 ... ... .. .  ... . . .  . . .  —~ « 50 »
25. « « II. « 1881... ... ... .. .  . . .  ... ... — « 50 «
26. « « III. « 1882 _ ... __ __ _ — — « 50 «
27. A Magyarhoni Földtani Társulat 1852—1882. évi összes kiadványainak 

betüsoros tartalommutatója. — (General-Index sämmtlicher Publi-
cationen der Ung. Geol. Gesellschaft von den Jahren 1852—1882) 1 « — «

28. Geologisch-montanistische Studien der Erzlagerstätten von Rézbánya
in S. O. Ungarn von F. Posepny. 1874 .. .  . . .  ... ... .. .  ... 3 « —

29. A selmeczi bányavidék ércztelér-v on illatai. (Die Erzgänge von
Scliemnitz und dessen Umgebung). (Szinezett nagy geológiai tér
kép. Szöveggel együtt). Geolog. mont. Karte in Grossformat ... 5 « — «

31. A budapesti országos kiállítás VI-dik csoportjának részletes katalógusa.
Bányászat. Kohászat. Földtan. 1885. — (Budapester Landes
ausstellung. Specialkatalog der VI-ten Gruppe. Geologie, Bergbau
und Hüttenwesen) ... .. .  ... .. .  ... . . .  .. .  ... ... ... — « 20 «

32. Kurorte von Ungarn. Dr. Kornél Chyzer. 1885 ...  .. .  ... . . .  — « 20 «
33. Les Eaux Minérales de la Hongrie. 1878 — ... —  ... — — — « 10 «
34. Egy új Eckinolampas faj. Dr. Pávay Elek ...  ... ... ... . . .  — « 10 «
35. Kolozsvár és Bánfi-Hunyad közti vasútvonal. Dr. Pávay Elek... — — « 1 0  «
36. Évi jelentés. Magyar kir. Földtani Intézet. 1883. — (Jahresbericht

der K. Ung. Geologischen Anstalt. 1883)... —. . . .  . . .  — — 1 « — «
37. Jahresbericht der K. Ung. Geologischen Anstalt für 1884— ... 1 « — «

F R A N K U N -T Á R S U L A T  N Y O M D Á JA .


