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I. NAGYÁG ÉRCZTERMŐ HELYEI.*

Ércztermő helyek felfedezése mindenkor a szerencsés véletlen 
dolga. A hajdani kincskeresők varázsvesszejét megsemmisítette az új
kor felvilágosodása; de olyan okszerű eljárást, melynek segít
ségével a föld érczkincseit fel lehessen fedezni, a tudomány sem bírt 
még megállapítani. Ha igaz is, a mit P o z s e p n y  mond, hogy a 
telérképződés az általános hegyképződésnek egyik funkcziója, mind
amellett be kell ismernünk, hogy e funkczió kulcsát még nem bírjuk, 
és így még nem vagyunk képesek valamely hegység anyagának és 
szerkezetének ismeretéből ércztartalmú hasadékaira és ezeknek tölte
lékére következtetni. Mégis e czél felé törekszik minden bányageo
lógiai kutatás; — és méltán. Mert, habár a földtan ez érdekes fejezete 
még csak a fejlődés első stádiumában van is, és habár még sokfelöl 
és soknemü tanulmányanyagot kell gyűjteni, hogy a természetbuvár- 
latot éltető indukczió útján általános érvényű eredményekhez jussunk : 
e fáradság jutalmát nem csupán a czélpont elérésében kell keres
nünk, hanem a felé haladva, a tudományos vívmányoknak már útköz
ben való élvezetében és igen gyakran azon anyagi haszonban, mely
ben ezáltal a bányászat részesül. A geológia feladata a bányász 
munkáját figyelemmel kisérni, feltárásait tanulmányozni, a telérek 
alaki és anyagi viszonyait megvizsgálni és az előbbieket a vidék föld
tani szerkezetével, az utóbbikat a környező kőzetek minőségével 
kapcsolatba hozni, szóval, minden egyes esetben a meglevő és ész
lelhető adatok segítségével az illető termőhely fejlődésének történetét 
tanulmányozni. Minél világosabb képet alkothatunk ilyen módon az 
ércztermő hely keletkezéséről, annál használhatóbb adatot szolgál
tatunk az elméletnek, de egyszersmind annál nagyobb a valószínű
ség, hogy az okszerű felfogásnak oly gyakorlati oldala is lesz, mely
nek a bányász a munka folytatásában hasznát veheti.

Ez a gondolat vezérelt engemet is, midőn a Kir. Magyar

M egjelen ik  min
den hónap io-ikén, 
legalább is 2 1/2 nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal; időn
ként fametszetű áb
rákkal illusztrálva.

TERMESZETTUDOMANYI
KÖZLÖNY.

H A V I  F O L Y Ó I R A T
KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE.

* Előadatott az 1884 . nov. 19-ikén tartott szakülésen. 
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2 IN K E Y  BÉLA

Természettudományi Társulat megtisztelő megbízásából hazánk leg
szebb bányahelyeinek egyikét tanulmányozni kezdtem.

Nagyág, mely a chemiának egy új elemet, a mineralógiának 
két vagy három új ás vány fajt adott, melynek bányászata a legvirág- 
zóbbak közé tartozik, melynek föld- és kőzettani viszonyai éppen 
olyan érdekesek, mint a milyen gyönyörű a tájképe, — nem tarto
zik az ismeretlen helyek közé. A hazánkat beutazó szakemberek 
régóta fel-felkeresték e szép bányahelyet, írtak róla s így már jelen
tékeny irodalma fejlődött. Én feladatomul tűztem ki az irodalomban 
foglalt becses adatokat összegezni, rendezni, saját vizsgálódásaimmal 
összevetni és kiegészíteni. Ha sikerült ezen az úton e vidék fejlődé
sének történetéről némileg kielégítő képet kapnom, legyen szabad 
ezt ez alkalommal röviden vázolnom.

A Maros hölgyén felfelé Déváig haladva, szemben, a folyón 
túl, feltárúl előttünk Nagyág festői hegycsoportja, melynek ölén a 
helység elszórt házait és kertjeit, három fehér templomát és lépcső- 
alakú hányásait* pillantjuk meg.

E tekintélyes helység csak a múlt század közepe óta van.
— 1746-ban történt, hogy e tájékon, melyet akkor még sűrű bükk- 
erdő födött, A r m i n d e a n  J u o n  nevű disznópásztor a Szekeremb 
nevű hegy oldalán egy ólomszürke, leveles érczet talált. Erdélynek 
e vidékén, hol az aranybányászat ősi időtől fogva virágzik, többé
ke vésbbé minden ember bányász; az egyszerű disznópásztor is tudta, 
hogy itt érczfekhelynek kell lenni, habár a talált érczdarab koránt
sem csillogott olyan szép aranyszínnel, mint a szomszédbányákból 
kikerülő érczek. Armindean tehát elvitte leletét Csertésre, egy 
B o r n nevű tüzértiszthez, kit a vidéken vállalkozó bányaművelőnek 
ismertek. Born a lelet színhelyére vezetteté magát, hol az ércztelér 
kibúvóját meg is találta; egy darabig követte is, de benne mindig 
csak ama szürke, látszólag értéktelen érczet, nem pedig a remélt 
aranyat látta. Azonban egy kis tárnamunkát mégis berendezett és 
a lefejtett szürke érczet időközben P l e t z k e r  nevű tiszttársának 
küldte, a ki azt házi szereivel tüzpróbának veté alá. És, íme — a 
jelentéktelen külsejű érez a tűzpróbában sűrű fehér füstöt eresztve, 
tiszta aranyat izzadott! — lévén az az aranytartalmú Nagyágit, mely 
még ma is fontos ércze az aranynak. Ezen felfedezés következtében 
a szekerembi bányászat Born és Pletzker kezei alatt rohamosan 
fejlődött és már nehány év múlva mesés jövedelmet hozott. A 
vadon csakhamar benépesedett, az erdők ritkultak és nehány évtized

* Berge, azon kódarabok halmaza, melyekről az érczeket letördelvén, mint haszna
vehetetlenek hánytatnak össze.
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NAGYÁG ÉRCZTER M Ő  HELY EI. 3

múlva 2000 lélekre menő munkás lakosság volt ama gyönyörű völgy - 
katlanban, melyet 7—800 m. magasságban az érczes hegykúpok 
képeznek.

A legelső tárna, melyet e kincsek felé hajtottak, az ú. n. 
Ó-Mária-tárna, körülbelül 800 m. magasságban, a Szekeremb-hegy 
tövén nyilott. Már két év múlva mélyebb tárna vált szükségessé, s 
így azután gyorsan egymásra következtek a mind mélyebb szín
tájakban nyiló tárnák, miközben a lefejtés a hegy belsejében min
denfelé terjeszkedett: A Bernát-tárna 1752 óta képezte a bányamű 
altárnáját; de már 1774-ben e szerepet a 45 öllel mélyebb József- 
tárna váltotta fel, mely közel 40 évig szolgált altárnául, míg 1835- 
ben a n a g y  költséggel r; fáradtsággal hajtott, 200 méternél hosz- 
szabb Ferencz-tárna elké&l uése a már hanyatló bányászatnak új len
dületet adott. Jelenleg pedig az utolsó, azaz a legmélyebb tárnán dol
goznak, melyet a vidék domborzata még megenged: a Csertés felől 
behajtott új altárna 5000 m. hosszúsággal fogja a telércsoportot elérni.

A bányamű munkálata, mint majdnem minden telérbánya- 
vállalat, fennállása óta nagy ingadozáson ment keresztül. Dúsgazdag 
jövedelmek és keserű veszteségek váltakoztak egymással. A bánya
mű változó történetében az érczfekhelyek szeszélyessége tűnik fel. 
De jellemzők reá nézve azon hirtelen szerencsés fordulatok, melye
ket egy-egy dúsgazdag telér felfedezése előidéz. A múlton okulva, 
a mostani bányaművelet oda törekszik, hogy a természet ezen meg
bízhatatlanságát széles feltárás és gondos mívelés által ellensúlyozza 
és a termelést, a mennyire lehet, állandósítsa. Jelenleg, fennállásá
nak 138. évében a nagyági mű az erdélyi nemes fémbányák között 
mind rendezettségre, mind jövedelmező voltára nézve az első helyet 
foglalja el. Hiteles adatokból kitűnik, hogy 1747-től 1882. végéig 
26.322,869 frt 77 kr. értékű nemesfém aknáztatott ki a nagyági 
érczfekhelyekből.

Nagyág bányászati története és vidékének geológiai fejlődése 
között bizonyos hasonlatosság van. A milyen újkori az előbbi a 
vidék többi aranybányáihoz mérve, oly fiatalnak mondható földtani 
időszámítás szerint azon hegység, mely a tellurfekhelyeket tartal
mazza. És a milyen változékony volt a bányamüvelet sorsa, oly 
viharos és változatos volt a földtani alakulások folyamata is, mely 
végre a mostani állapotot eredményezte.

Vessünk most egy pillantást Nagyág geológiai fejlődésének 
történetére. E czélból szükséges, hogy a földtani korszakok soroza
tában visszafelé haladván, a neogénkor első szakaszába, vagyis a 
mediterrán korszakba képzeljük bele magunkat.

Ha mai nap a Nagyág fölött magasló Hajtó-hegy csúcsáról
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4 IN K E Y  BÉLA

körültekintünk, észak felé a Bihar és Számos-hegység, délre pedig 
a Retyezát és a Pojana ruszka magas bérczei zárják a szemhatárt. 
Ezek a gnájsz és palák alkotta hegyek egy nagy bástyakoszorúnak 
a tagjai, mely az erdélyi medenczét körülveszi; e gyűrűnek széles 
kapuja azonban már a neogénkorban is az volt, a mi most, t. i. a 
Maros széles völgye, mely előttünk elterül. De ott is, a hol állunk, 
hegység helyett a mediterrán tengernek egy öble volt, melyet a 
másodkorból megmaradt mészkőszirtek és a Kárpát-homokkő gyürő- 
dött rétegeiből alkotott magaslatok környeztek, és fenekét szintén 
ezen másodkori képződmények, köztök az augitporfirnak és melafir- 
nak széles takarói, részint pedig őskori palák képezték. Délkeletre 
széles hegyhátat látunk álláspontunkról: ez a vormágai phyllit- 
és gnájszmagaslat, mely már ekkor képezett a víztükör fölé emel
kedő szigetet és az említett tengeröblöt egyfelől határolta.

A szigetekről és partokról lemosott kőzettörmelék ezen öböl 
fenekén rétegenként felhalmozódott s idővel részint homokkővé és 
konglomeráttá, részint agyagos és márgás rétegekké, helyenként 
pedig mészkővé tömörült.

Mindezen üledék közel vízszintes fekvéssel rakódott egymás 
fölé és e természetes helyzetüket nem is zavarta többé azon réteg
torlasztó és gyűrő folyamat, mely a megelőző korszakok képződ
ményein oly szembetünőleg működött; de megzavarta őket a ter
mészetnek egy másik, nem kevésbbé hatalmas működése. Mert 
azalatt, hogy e vidéken az üledék lerakódása csendesen folyt, más 
vidékeken a vulkáni kitörések azon nagyszerű cziklusa, mely ha
zánkban annyi nevezetes trachit-hegységet alkotott, már kezdetét 
vette, és nemsokára, t. i. a mediterrán-kor vége felé, itt is műkö
désbe léptek a földalatti erők. Nem mondhatjuk bizony nyal, hogy 
víz alatt állott-e még akkor is Nagyág vidéke; de ha megvolt is még 
a hajdani tengeröbölnek egy kis része, ennek vize már csak sekély 
lehetett; egyrészt, mivel a víztükör alábbszállása ezen időszakban 
általános tény, másrészt pedig, mivel az említett üledékek az öböl 
fenekét vastagon feltöltötték. Mindenesetre bizonyos, hogy a már meg
keményedett üledékeket, valamint őskori altalajukat ez időben hatal
mas vulkáni hasadékok szelték át, melyekből hirtelen óriási meny- 
nyiségü trachitláva tódult fel. Ezen hasadékok egyikéből, melynek 
iránya DDK—EENy volt, tört ki a nagyági trachithegység, vagyis 
a Csetrás-hegyláncznak délkeleti része.

A kitörés folyamatát, minden nagyszerűsége daczára, aránylag 
csendesnek kell képzelnünk: az említett hasadék két vagy három 
pontján sűrű szívós láva nyomult ki csendesen, de ellenállhatatlan 
erővel; a felszínre érvén, csakhamar megmerevedett és így az egész
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NAGYÁG ÉRC ZTERM Ő  HELY EI. 5

tömeg inkább csak magasra tornyosúlt, szélességben pedig csak 
annyira folyhatott szét, hogy a kitörés egyes pontjainak termékei, 
egymással érintkezvén és egyesülvén, összefüggő hegységet képez
tek, miközben a feldarabolt alaptalaj nagy rögeit magukba zárták 
és sok helyt felebb is ragadták. Oly kő- és hamuzáporok, a milyenek 
ismételt megjelenése a mostani vulkánkitörések legtöbbjét jellemzik, 
itt, úgy látszik, hiányoztak, legalább nyomot nem hagytak hátra. 
Az egész tünemény egyszeri hatalmas lávakiömlésre szorítkozik, a 
mi azonban mégis húzamosabb időt tételez fel, és nem zárja ki, 
Jiogy a lávatömeg némely részei már megkeményedtek volt, mialatt 
még mindig új anyag nyomult fel, mely a már megszilárdultat fel
darabolta és eruptív breccsiává változtatta. Ily breccsiaképződmények 
Nagyág trachithegyeiben mind a külszinen, mind a bányákban több 
helyen mutatkoznak; de réteges tufaképződmények nincsenek.

Az első nagy kitörés oly anyagot szolgáltatott, melyet kvarcz- 
amfibol-biotit-trachitnak nevezhetünk. Túlnyomó elegyrésze egy, a 
labradorit és az andesin határán álló földpátfaj; ehhez járul nagy
mennyiségű amfibol, fekete biotit, több-kevesebb kvarcz, néhol augit 
és finomszemű magnetit. Alapanyagát ezen ásványoknak mikroszkópi 
kristályai és egy, most már nagyrészt elváltozott üvegbázis képezi.

Van azonban Nagyágon még más trachitfaj is, mely amattól 
főleg a kvarcz és biotit teljes hiányában külömbözik. Ez a trachit 
különvált, élesen határolt hegycsoportot képez, mely a kvarczos 
trachitképződményhez a déli oldalon csatlakozik. Ez tehát minden
esetre önálló, valószínűleg későbbi kitörés terméke. Hozzátartoznak a 
Nagy-Kalvária, az Ederreich, a Pojana és a Kolczisor nevű hegykúpok.

De hogy mindakét kitörés a mediterrán ülledék képződése után 
történt, arra világos tanúbizonyság az ülledékek és a trachit között 
fennálló tektonikai viszony: majdnem mindenütt, a hol e kétféle 
kőzet érintkezését feltárva látjuk, határsík a trachit felé lejt, más 
szóval, a trachit minden oldalon az ülledékrétegekre támaszkodik. 
Sőt a trachithegység belsejében az ülledék-közeteknek nagy tömzsei 
elszakítva és trachitba burkolva találhatók, a mit különösen a 
bányaműben jól láthatunk. Megjegyzendő, hogy a gyakori közve
tetten érintkezéseken sem mutatkoznak az ülledék-közeteknek oly- 
nemű elváltozásai, melyeket az érintkező láva magas hőfokának 
lehetne tulajdonítani.

A mondottak szerint a trachitkitörés korának alsó határa 
szabatosan ki van jelölve, t.' i. a felső mediterrán-korszak vége. 
A felső időhatárt a szármáikor ülledékeiben találjuk. Ekkor a ten
ger már végleg visszavonult volt, csak a vidék déli részén a mos
tani Lefczien-hegy táján nyúlt be a szármát tengernek egy keskeny

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



6 IN K E Y  BÉLA

öble, elég közel az új trachithegységhez, hogy annak töredékeit 
görgetegek alakjában felvehette és a fenekén képződő konglomerát 
rétegekbe, jellemző kövületek mellé temesse. A későbbi korszakok
ból Nagyág vidékén nem találunk más vízi lerakodmányokat; a 
trachitok mind a mai napig szabadon kimagasló hegylánczot ké
peztek, melyen a mállás és vízmosás addig faragott, míg a most 
látható változatos kúp- és sziklacsoportokat alkotta. Természetes, 
hogy ezen működés folytán a könnyen agyaggá málló trachittör- 
melék némely helyen tetemes vastagon felhalmazódott s lassanként 
azzá vált, a mit földtani értelemben nyiroknak nevezünk.

De térjünk vissza az idő folyamába és lássuk, minő belső 
változások történtek a trachittömegben, a mióta, a kitörés teljes 
befejezése után, a mediterrán ülledékek között és fölött megmereve
dett. Láttuk, hogy ezen ülledékes alap laza anyagokból képződött, 
tehát nem volt elég szilárdsága, hogy a hirtelen felvetett kőzettömeg 
roppant nyomását húzamossabban elbírja. Az új trachithegység 
óriási kőgáthoz hasonlított, melyet a vulkanizmus rövid idő alatt 
gyenge alapra hányt fel. Természetes, hogy az egyensúly lassú 
helyreállása magában a gátban tetemes belső repedezést okozott, 
még pedig ismételve, hosszabb időn át. Ezek a repedések sokszor 
az ülledékes alapig hatoltak, melyben a földalatti vízrendszer erő
szakos megzavarása rejtett víz- vagy iszapmedenczéket hozott létre. 
A mint a hasadék ilyen vízmedenczét vagy réteget érintett, annak 
híg tartalma, a reá nehezedő tömeg nyomása miatt, erőszakosan 
felnyomult a nyiló hasadékba és annak falaiból leszakadó szögletes 
kőzettörmelékkel elvegyülve, a repedés minden zugát-ágát betöltötte, 
íg y  keletkeztek — nézetem szerint — azon sajátságos breccsia-telérek, 
melyeket a nagyági bányász »glauch«-nak nevez. A nagyági bányák
ban a glauch szabálytalan, sűrű telérhálozatot képez, melylyel az 
ércztelérek hálózata sűrűén össze van szövődve, de úgy, hogy az utób
binak későbbi keletkezése kivétel nélkül felismerhető. A glauchok 
tehát kőzettelérek, melyek töltelékét az oldalfalak töredékei és egy 
sötétszínü agyagnemü alapanyag képezi. Erczeket soha sem tartal
maznak ; ellenben igen gyakran az ércztelérek vezetőiként szerepel
nek. Vastagságuk nagyon tág határok között ingadozik, mert a 
papírvékonyságú erecskétől kezdve 20 és több méter széles tömzsig 
minden fokon láthatók. Némely helyen, a sűrű hálózat csomópont
jain, glauch, érczerecskék és kőzetdarabok valóságos breccsiatömzsöt 
képeznek; ilyen pl. a Fülöp-tömzs*.

* A  glauch-hal azonos az, a mit Vöröspatakon »glamm«-nak neveznek. Hasonló 
képződmények más bányahelyeken is ismeretesek, pl. Felsőbányán, Turczon, a Mátrában, 
Szerbiában stb. Képződésüket különfélekép magyarázták. Az én felfogásom ahhoz a
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Ez volt az első repedezés, mely a nagyági trachittömeget érte; 
a dolog természetéből folyik, hogy csak akkor következhetett be, 
mikor az egész tömeg már meg volt szilárdulva. A második repedék- 
rendszer az érczteléreké, mely, — nem tudjuk mely időben, de a 
glauchképződés után mindenesetre jóval később keletkezett, midőn 
már annak iszapanyaga kiszáradt és már szintén meg volt keményedve.

Az ércztelérek hálózata alakilag lényegesen különbözik a glau- 
choktól. Vastagságuk mindig csekély, alig múlja felül valaha a 20 
centimétert, de rendesen jóval csekélyebb. A  telérek csapásiránya 
sokféle ugyan, de mégsem egészen szabálytalan, mert a közepes 
csapásiránytól, mely csaknem északinak mondható, legfölebb 45 
fokkal térnek el jobbra és balra; a tisztán keletnyugati csapásirányt 
egy ércztelér sem követi. A sokféleképen elágazó, ismét egyesülő és 
egymásba szőtt telérek a vízszintes vetületben oly képet adnak, melyet 
dél-északi irányban kifeszített hálóhoz lehet hasonlítani. Hasonló 
képet kapunk a rétegcsapásra merőleges irányú, tehát kelet-nyugati 
függőleges metszetben; mert a telérek többnyire meredek dőlése 
szintén hol keleti, hol nyugoti, és a dőlésirányban is számos elágazás 
és egyesülés fordul elő. A teléreltérítés tüneménye, mely abban áll, 
hogy az egyik telér, mikor egy másikkal érintkezik, nem vág rajta 
egyszerűen keresztül, hanem egy darabig benne tovább haladván, 
messzebb szakad ki belőle: elég gyakran fordul elő. Ellenben a 
telérelvetődés, mely nem csak repedésre hanem tömegmozgásra is 
vall, Nagyágon igen ritka eset, és a hol elő is fordul, soha két telér 
között nem jött létre, hanem mindig csak úgy, hogy az elvetődő ha- 
sadék merő lap vagy agyagos hasadék. Ez a szerkezet arra vall, 
hogy az egész telérhálózat egyetlen egy repesztésfolyamat útján 
jött létre, más szóval, hogy a nagyági telérek mind egykorúak.

A telérhasadékok keletkezése nem magyarázható oly helyi 
okból, mint a glauchoké, minthogy az ingó egyensúly megállapo
dására már az utóbbiak tették meg a szolgálatot. Éppen ezen glauch
képződés közbejötté, mely maga is hosszú időt vett igénybe, ki
zárja azt a lehetőséget is, hogy a telérhasadékokat a kihűlő erúp- 
tív tömeg belső feszülése okozta volna: a kőzet bizonyosan már 
rég kihűlt volt, mielőtt a második repesztés történt. Egyáltalában 
feltehető, hogy a vulkáni erő a telérképződés idején már teljesen 
elnémult, hogy tehát az egész hegytömeg már csak szenvedőleg 
viselkedett egy másfelől származó erő hatása irányában. E külső

nézethez csatlakozik, melyet róluk .P o z s e p n y először nyilvánított, de később, más ma
gyarázatért, elhagyott. Ő t. i. legelőször iszapvulkánokra gondolt és csakugyan a fenti 
magyarázat szerint a glauch-ok az iszapvulkánok bizonyos neméhez oly viszonyban állnak 
mint az intenzív kőzettellér (dyke) a kiömlött lávaárhoz.
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erőt pedig máshol nem találhatjuk, mint azon titokzatosan, lassan, de 
ellentállhatatlanul működő folyamatban, mely a Föld kérgében a 
viszonyokhoz képest itt a kőzetrétegeket redőkké nyomja össze és 
hegyláncokat képez, amott meg nagy sülyedéseket vagy emelke
déseket okoz. A nagyági telérvonulat fekvése összeesik a trachit - 
hegyláncz főtengelyével, vagyis avval a vonallal, mely az erupczió 
hasadék futását jelöli. E vonal iránya D D K —É É N y; de ezt a 
csapásirányt valósággal csak kevés telér követi; a legtöbb telér hol 
jobbra hol balra, kisebb nagyobb, sőt 45 fokig terjedő szög alatt 
is eltér tőle. Az ilynemü repesztés ama főtengelyre függőlegesen ható 
erőnek felelhet csak meg. D a u b r é e híres földtani kísérletei között 
van egy, melynek eredménye a nagyági telérvonulat képéhez fel
tűnően hasonlít. Daubrée egy vastag üvegtáblából hasított hosszúkás 
lemezt az elrepedésig csavart és éppen olyan, két irányba szétfutó 
s a csavarás tengelyétől 45 fokig eltérő hasadékrendszereket kapott, 
mint a nagyági telérek bányatérképe. Az üveglemez helyébe tegyük 
a hosszant elnyúló, rideg trachittömeget, a csavaró emberkezet 
helyettesítse ama hatalmas földtani tömegmozgás meg a nehézkedés 
együttes támadása — és az egész tünemény analóg hatással bekö
vetkezik. Jól tudom, hogy a puszta analógia még nem bizonyítás, 
de a helyes útra az is gyakran rámutat.

Midőn a nagyági hegység testében a glauchokat mint az első, 
az érczteléreket pedig mint a második repesztés eredményét talál
tuk, meg kell még a harmadikat is említeni, melynek eredményei 
azonban pusztán meddő hasadékok és agyaglapok lettek. A bánya 
belsejében ezek a repedések nem számosak, de arról nevezetesek, 
hogy mind a glauchokon mind az érczteléreken keresztülhatolnak és 
gyakran vetődéseket okoznak. A trachittömeg külső szélein és a 
környező ülledékes képződményekben ezen agyagos csuszamlásbeli 
síkok gyakrabban találhatók s valóban másnak nem is lehet őket 
tekinteni, mint a hegycsuszamlások következményének.

A  másodrendbeli hasadékok nyílása által elő volt készítve a 
tér, tárva állottak a kincses kamarák, melyeket a természet chemiai 
működése nemes fémérczekkel töltött meg. Azonban ezen rejtett 
működésében csak távolról követheti kutató szemünk a természet 
eljárását. Minden ásványtani és chemiai vizsgálat, minden szintheti- 
kus kísérlet, minden elméleti hipothézis daczára csak azt sem tud
juk még, hol, milyen mélységben, minő kőzetben rejlik a nemes 
fémeknek és általában a telérásványok elemeinek főforrása, és azon 
chemiai folyamatokról, melyek a föld hasadékaiban oly szép kristály
képződményeket teremtenek, csak homályos sejtelmünk van. A tudo
mány mindamellett nem mond le e kérdések megfejtésének reményé-
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tőI, és minden bányageológiai tanulmánynak feladata e czélra közre
működni az által, hogy az észlelhető viszonyokat tárgyilagosan s 
átnézetesen egybeállítva a buvárlat rendelkezése alá bocsátja. E 
tekintetben különösen két irányra terjed figyelmünk: először a mel
lékkőzet eredeti minőségére és elváltozására, másodszor magukra a 
telérásványokra és különösen azoknak idő és. térbeli elosztására.

A mi a mellékkőzetet illeti, az előadottakból kitűnik, hogy a 
nagyági telérek a kvarcztartalmú amfiboltrachithoz vannak kötve. 
A nem kvarczos trachitban, mely a Kalvária hegycsoportot képezi, 
ércztelérnek nyoma sincs. De azt is láttuk, hogy a kvarcztrachit 
az áttört mediterrán üledékeknek nagy darabjait, továbbá a glauch- 
képződményt zárja magába. Mivel pedig az ércztelérek mindekét 
idegen testen is keresztülvágnak, a mellékkőzethez, bár csak aláren
delten, ezek is hozzászámítandók. Maga a kvarcztrachit, melynek, 
mint nagy kitörés termékének, lényegileg mindenütt ugyanazon 
ásványi összetétele van, és csak a szövetben, valamint a kvarcz és 
biotit viszonylagos mennyiségében mutatkozik némi eltérés, utóla
gosan háromféle elváltozást szenvedett tömegének külömböző részé
ben. Az egyik elváltozás a közönséges felszíni elmállás, mely a tra- 
chittömeg egész felületén mutatkozik és belsejébe addig hatol, a 
meddig a légkör ágensei akadálytalanul juthatnak. Eredménye ismer
tebb, sem hogy leírni szükséges lenne. A második elváltozás az, mely 
hazánk trachitvidékein mindenütt az érczképződéssel szokott járni 
és petrografiai jellemét a »zöldkőmódosulat« szó fejezi ki. Tudjuk, 
hogy ezen metamorfozis lényege az amfibolok (augitok és csillámok) 
elváltozásában, illetőleg chlorit- és epidotképződésen alapszik. A zöld
kőmódosulat, mint mindenütt, úgy Nagyágon is, a trachittömegnek 
belső és mélyebb részeiben uralkodik, tehát főleg abban a régióban, 
mely az érczfekhelyeket tartalmazza. Ismeretes az is, hogy régebben 
ezen zöldkőnemü kőzetet külön erupczió termékének tekintették, mintha 
a kúpok és szélek rendes minőségű trachitja ezen régibb »propyliten« 
keresztül tört volna. Azonban Nagyág vidékén a figyelmesebb ku
tatók mindenkor észrevették, hogy a zöldkőmódosulatú kőzetből 
fokozatos átmenetek vezetnek a szürke trachithoz, és a dolog való
ban annyira világos, hogy ezen, csak külsőleg különböző kőzetek 
összetartozásáról a petrogafiai vizsgálat segítsége nélkül is m eggyő
ződünk. Említésre méltó, hogy a nagyági nagy zöldkőterülettől 
EpNy. felé, tehát abban az irányban, melyre a telérek átlagos csa
pása mutat, ezen kőzetmódosulat még egyszer igen határozottan 
uralkodik a Lipótbánya körül; azután pedig jóval messzebb harmad
szor is mutatkozik a Makris-hegy táján, hol telérképződmények 
nyomait szintén láttam, bár érczek onnan nem ismeretesek. A
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harmadik módosulás a nagyági kvarcztrachitban a telérek tőszom
szédságára szorítkozik úgy, hogy azoknak egyenes következménye
ként tekintendő. Lényege abban áll, hogy a földpátok többé-kevésbbé 
tökéletesen átlátszatlan fehér kaolinná változtak át és a fekete 
ásványok (amphibolt augitot) nagyrészt elpusztultak, helyükben 
carbonpátok rakódván le. Ez a »kaolinos« módosulat szintén majd 
minden telérvidéken található. Benne, és a megelőző zöldkőmódosu
latban kereshetjük a legtöbb telérásvány anyagának forrását; leg
alább a kvarczét, mészpátét, dolomitét stb., melyek tömegre nézve 
a telértöltelékben túlnyomóan szerepelnek. A telérek közvetetlen 
hatásának tekinthetjük továbbá a sürü piritbehintést is, mely őket 
a mellékkőzetben, még pedig nem csak a trachitban, hanem az 
üledékekben és glauchban is kiséri.

A nagyági telérhasadékokban eddig körülbelül 40 ásványfajt 
mutatott ki a mineralógia ; ezen számhoz régi, de nem éppen meg
bízható források alapján még vagy 10 faj járulna. Azonban csak ke
vés faj mutatkozik állandóan. Legfontosabbak és legérdekesebbek 
természetesen a nemes tellurérczek, melyeknek négy ásványfaja, u. m. 
Nagyágit, Sylvanit, Krennejit és Petzit ez ideig biztosan ki van 
mutatva. Szín-arany ritkán fordul elő ; a bányatermelés fősúlya a 
tellurérczeken, még pedig régebben a nagyágiton, újabban inkább 
a sylvaniton fekszik.

Mint csekély értékű fémérczek megnevezhetők: fakóércz, argentin 
galenit, bournonit (melynek nagyági kristályai híresek), pyrit, chal- 
kopyrit, sphalerit, antimonit, alabandin (szintén híres kristályokkal) 
realgár, arzén stb. Rendes telérásványok továbbá : kvarcz, mangán- 
pát (manganocalcit és rhodochrosit), barnapát, ritkábban baryt, 
gipsz, kaolin, kén stb.

Az időbeli sorrendet, mely szerint ezen telérásványok egymás
után képződtek, saját és mások vizsgálatai alapján 68 példából 
vontam le s a következő eredményhez jutottam. Majdnem minden 
telérbetöltés első stádiumában kvarcz képződött. Erre a kénes fém
érczek szoktak következni, ú. m. alabandin, galenit, sphalerit, 
tetraedrit stb. Harmadik generáczió, néha még egy kvarczképződés 
közbejöttével, a tellurérczeké ; negyedik a szénsavas pátoké, melyekre- 
többnyire ismét kvarcz és szarukő következik; ötödik végre a má
sodlagos, vagyis a fentebbi telérásványok felbomlásából keletkezett 
ásványok ú. m. arzén, antimonit, baryt, realgar, kén stb. A pyrit, 
markazit és chalkopyrit rendetlenül, ismételt generácziókban lép
nek fel.

Ezen paragenetikus viszony természetesen nem úgy értendő, 
mint ha minden telérben és minden ponton az egész sorrend megvolna;
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ellenkezőleg azt tapasztaljuk, hogy rendesen csak kevés ásványfaj 
szokott egymás tártaságában előfordulni, és á fentebbiek között 
vannak olyanok is, melyek egymást állandóan kerülik. Bizonyos 
ásványtársulást, mely egy telérnek, vagy telércsoportnak jellemző 
sajátságú, telérformácziónak nevezzük. Nagyágon, nagyjába véve, 
három telérformácziót lehet megkülömböztetni:

1. A  nemes kvarcztellur-formácziót, melyben csak kvarcz és 
tellurérczek vannak, még pedig többnyire sylvanit; alárendelve ke
vés tetraedrit és pyrit is szerepelhet.

2. A carbonátos tellurformácziót lényegesen valamely tellurércz 
képezi, főleg nagyágit, carbonpátokkal, főleg vöröspáttal, mihez még 
a kénes érczek csoportjából leginkább alabandin járul.

3. A kénes érczek form ácziója (nagyági műszóval: rézérczek)^ 
melyben a kénes érczek ismeretes triásza, t. i. galenit, sphalerit és 
tetraedrit mutatkozik uralkodónak, a mész és barnapát társaságában, 
a tellurérczek pedig elenyésznek.

A paragenetikus sor ötödik csoportja, a dolog természeténél 
fogva, leginkább ezen harmadik s legfeljebb még a második telér- 
formáczióban lép fe l; az elsőben csak igen ritkán, mivel ott az 
anyagot szolgáltató kénes érczek hiányoznak.

A bányászat gyakorlati szempontjából legfontosabb lenne oly 
szabályokat találni, melyek a nemes érczek elosztásában uralkod
nak; mert ezek szolgálhatnának vezérfonalként a kiaknázás további 
folytatásában. Ámde itt a tudományos kutatás megszűnik; mert, nem 
ismervén meg az érczképződés alapfeltételeit, elméleti úton sem 
vezethetjük le az elosztás szabályait; a mit pedig az eddigi lefejté
sekben szerzett tapasztalatok összeállításából induktív úton kiderít
hetnénk, alig érdemli meg a szabály nevét. De figyelemre méltók 
mégis azok a jelenségek, melyek a bányászok régi tapasztalataiból 
ismeretesek. így  péld. a mellékkőzet és a telérminőség között való 
viszonynak Nagyágon igen világos kifejezése van. Ez alatt nem azt 
értem, hogy az üledék-zárványokban a telérek néha elszegényed
nek, vagy hogy a glauch érintkezése bizonyos esetekben gazdagító 
befolyással van a telérre, — mert ezek nem állandó jelenségek: 
hanem általánosabb érvényű az a szabály, hogy a telér csak ott 
jó — azaz gazdag — a hol a mellékkőzet (trachit) se nem nagyon 
mállott és lágy, se pedig nem igen friss és kemény. Az első eset- 

■ ben a telér többnyire vékony szakadványokká oszlik; a másodikban 
merő lappá zsugorodik össze; a telér csak a közepes keménységű 
kőzetben tartja meg rendes alakját, vastagságát és ércztartalmát.

A nagyági termőhelyek egyik sajátsága továbbá az, hogy két 
nemes telér keresztezésének metszőpontjai szegények és meddők,
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holott másutt éppen ezek a pontok szoktak gazdagon fizetni. Vilá
gos tanúbizonyság* erre a dúsgazdag Magdolna-telér felfedezésé
nek története. Már 12 ízben érintették volt a különböző telérvájá- 
sok a Magdolna-telért a nélkül, hogy nemessége feltűnt volna; csak 
midőn véletlenül egy kereszt vágaton, tehát nem telér útján, akadtak 
reá, tárult fel benne azon rendkívüli gazdagság, mely a bányamü
vet egymaga hosszú időn át fenntartani képes volt. Hasonló jelenség 
még más esetekben is mutatkozott és e fekhelyek leghitelesebb 
ismerői, mint G r i m m  és D e b r e c z é n y i  ezt állandó szabálynak 
tekintették. Ellenben, szerintök is, a vékony erek elszakadása, vagy 
csatlakozása többnyire nemes pontot jelöl.

Nagyjában tekintve, az érczek eloszlása az eddigi lefejtés hala
dásában tükröződik; mert éppen, mivel az érczelőjövetel oly szeszé
lyes és szabálytalan, a kiaknázás, folytonos kutatás és keresgélés 
mellett, csak lépésről lépésre halad és, természetesen, a nemesebb 
régiókban válik legélénkebbé. Ezt szem előtt tartva, nem tagadhat
juk, hogy a kiaknázás intenzitása, minél tovább terjed északra, annál 
mélyebb színtájba száll alá ; ennélfogva a nemes érczek főhelyei oly 
zónába esnek, mely a terület déli szélétől kezdve E. és ENy. felé gyenge 
hajlással lejt a trachit-hegység belsejébe. Gyakorlatilag ez annyit 
jelent, hogy a bányászat aranykora, mikor a gazdag telérrészek 
közel feküdtek a külszínhez, már rég letűnt és hogy most már a 
hosszabb út és mélyebb színtáj minden nehézségével meg kell küz
deni. De másrészt e zóna azt a bíztató reményt is nyújtja, hogy a 
telérek átlagos gazdagsága, a mint eddig nem csökkent, a mélység
ben, úgy továbbá is állandó marad. A növekedő nehézségeket 
legyőzheti az újkori technika haladása és Nagyág fényes pályája 
még hosszú, szép jövőre számíthat. I n k e y  B é l a .

II. LASSAN KISÜLŐ ELEKTROMOS

Az elektromosság hatásai között 
igen nagy fontosságú az, mely a vegyü- 
letek szétbomlását, illetőleg két vagy 
több test chemiai egyesülését okozza.

A vízből elektromos áram hatása 
alatt hidrogén és oxigén állítható elő, s 
megfordítva, egyetlen szikra elegendő, 
hogy e két gáz vízzé egyesüljön.

Az elektromosságot többféle alak
ban használhatjuk a chemiában. Néha

* Előadatott az 1884 . nov. 19-ikén 
tartott szakülésen.

SZIKRÁK CHEMIAI HATÁSÁRÓL *

—  mint az elektromos kiegyenlítődés 
látható jelképét —  szikrák alakjában, 
máskor mint folytonos áramot. En ez 
álkalommal azon módját akarom bemu
tatni az elektromosság alkalmazásának, 
a melynél az elektromos fluidum ki
egyenlítődése rosszul vezető közegek ál
tal akadályozva van, s így a kétféle elek
tromos fluidum feszültsége az elektródo
kon tetemes. Átáramlásuk csak lassan 
történhetik, szikrákat tehát vagy éppen 
nem, vagy csak alig észlelhetünk. Utóbbi 
okból ezen lassú elektromos kiegyen
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