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Alig létezik egy második bányamű, mely oly figyelmet érdemlő érdekes 
vésett régi munkát mutathatna fe l , mint a liodrusi O-mindszenttárna (Alt-
allerheiligenstollen). 

Az itt található nyitott , részben még jól megmaradt nyilámok és átalkák 
(Strecken und Schutte) bő bizonyságai azon tökélynek, és kitartásnak, melyet 
az elődök az ütesz és feszék (Schlegel und Eisen) használatánál tanúsítottak. 

Valóban vannak helyek, hol majdnem megfoghatlan, mint lehetett ily 
munkát, ily egyszerű munka-eszközökkel véghezvinni. 

Lipold bánya-tanácsos vizsgálata nyomán a Mindszenttelér (Altallerhei-
ligengang) nem egyéb , egy aplit-kovag-pala kőzetben sienit és dacit közt 
képzett érintési felérnél (Contacktgang), mely keletről nyugatra csap (streicht) 
dőlése (verflachen) csekély lejtőségü, többnyire 15—25 fok dél felé. A több 
helyen 20 öles vastagságú telérkőzetben (Ausfüllung.smassa) veres ezüst-ércz 
(Rothgiltigerz) az argentit, pirit kíséretében gyakran található, ma jd nagyobb 
fészkekben, majd egyes vastagsági lapokban (Machtigkeits-blátern) és telér-
kékben (Klüften), többnyire hintve (einge3prengt). A mindszent-telér a dőlés-
ben, valamint a csapásban sok szabálytalanságot m u t a t , mely a keleti osztag-
nál (Feld) legfeltűnőbb azon helyen, hol ezen , a sienit egyenetlen ha tá r szélei-
hez kötött telér lefelé kisebbedő dőlés-szöggel egy ormot (Grat) képez. 

A nyugati részen , mint például a Kanzel ereszkén és a középtárna szint-
jében kidomborodások, összenyomások, és elválás által képzett vetődések (Ver-
werfungen), melyek néha az egész vastagságra kiterjednek, sok helyen talál-
hatók. Rovatos és tükör-sima vál lapok, s telér-szegélyek mint a vetődések 
következményei szintén gyakran jönnek elő. 

Hogy itt a bányamüvelés valaha virágzott, és hogy a Mindszenttárna 
nevezetes ércztömeget rej thetet t m a g á b a n , azt tanúsí t ják a felső-és közép-
tárna, Dobrotka vitla és a Plebsvájutka majdnem óriási tönkodúi (Verhaue). 
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Az úgynevezett tekehely a tönkodúban, régi hagyományok szerint, való-
ságos tekéző helyül szolgált; a Kanzelátalka tönkodúi alkalmasint a bányá-
szok összejövetelének helyéül szolgáltak. 

Mivel régente a szegényebb részek (Geschicke) kevéssé vétettek tekin-
tetbe, más részről miután gazdagabb válérezközemek (Scheiderzmitteln) ezen 
telérben nagyon ritkán jönnek többé elő, jelenleg ezen részint fejtetlen állapot-
ban, részint lefejtve, mint berakat (Versatz) visszamaradt szegényebb közemek 
(Mitteln) kizsákmányolása lenne a feladat. E czél által vezettetve, és különö-
sen ú j kezdő pontok feltalálása végett, Platzer Ferencz bányatiszt hozzá is 
fogott az eltakarítási és kijavítási munkákhoz, és ezt az utolsó évek lefolyása 
alatt a legnagyobb erélylyel folytatta, mely alkalommal egyszersmind igen 
érdekes ütesz- és feszék-munkák maradványait tett hozzáférhetőkké. 

Az említett bányatiszt meghívása folytán én csak legközelébb jártam 
meg a Mindszentvájnát (Grubo), és ezennel az ott látott vésett (Schrott oder 
Schnattel) munka rövid leírását közlöm tisztelt szaktársaimmal. 

Ugylátszik, hogy a lefejtés ékekkel és szögekkel (Hereintreibarbeit und 
Iveilarbeit) a nyílásnak és lojtösátalkák üzeménél (Betriebe), különösen a be-
kezdés) (Einbruch) előállításánál nagy szerepet játszott. Ezt bizonyítják azon 
számos kis gyámlyukak, és ereszek (Biihnlöcher und Eintrage), melyek minden 
régibb nyilámokban a vésett martokon (Verschrámte Ulmen) a magassághoz 
képest egy vagy több sorban találhatók; hol aztán a felső sor többnyire a főte 
(First) alatt egy lábnyira kezdődik, és ez alatt -a többiek lefelé szintén mint-
egy lábnyi távolságban következnek. 

Nézetem szerint a gyámlyukak és az ezekkel szemközt fekvő ereszek 
közé illesztett feszegek (Einstriche), nehezebb iiteszek felfüggesztésére szolgál-
tak, melyek ingázva (schwingend) kezeltettek. 

E nézetem helyességét bizonyítják, az itt talált sokszor 40 font nehéz 
üteszalakú szerszámok, továbbá azon körülmény, hogy a gyámlyukak és 
ereszek a vájvég (Ort) előbbre menetelével lépést tartva alkalmaztattak, mint 
már mondva volt, süriin és több sorban egymás felett. 

A régiek a vésett nyilámokban több helyen, így a Dilnertárnában is 
gyakran használtak légvezető-esatornákat, melyek az által képeztettek, hogy 
a főte alatt mintegy 15 hüvelyknyire feszegeken nyugvó deszka padozat illesz-
tetett be, mely agyagréteggel beborítva, légmentessé tétetett. 

Ily esetben a nagyobb gyámlyukak és ereszek egymástól 2 — 3 láb távol-
ságra, és mindkét oldalon C3ak egy sorban találhatók. 

A maga nemében igen érdekes a 31. lapon l-sö ábra alatt rajzban lát-
ható torony átalka, mely a közép-tarnából kiindulva, felfelé a telér kőzetben 
van kivájva, hasonlóan egy csigalépcsőzethez fél csavarjárat alakú. Magas-
aága néhol 7 láb, szélessége átlagosan 4 láb. Függőleges átmetszető trapéz 
alakú. — Ezen érdekes vájat, melynek felső vége még hozzáférhetlen, alkal-
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masintatelérföltárására és különösen közlekedési útúl szolgált, miért is talpa 
valószínűleg lépcsőkkel volt ('• ábra.) 
ellátva. Ezen átalkából veze-
tett vájvég (Feldort) rajzban 
a 2-ik ábra által van előtün-
tetve. Az egész vájvég ma-
gasságát átfogó mintegy láb 
mély bevágás (Einbruch) a 
jobb mart (Ulm) mellett lát-
ható, ehhez egyenközüleg. A 
bal marton, mint az ábra mu-
tatja, a bányászat jelvénye és 
a Glück szó van kivésve. Az 
évszám már olvashatlan. 

A meszebb nyugatra 
fekvő három-férfi-vágatnál, 
hol az iitesz és feszék munka 
üzetének fennebbi magyará-
zatát bebizonyító számos adat 
látható, még ez előtt néhány 
évvel az egyik marton kivé-
sett vonalok által jelzett há-

(2. ábra.) 

rom emberi alak volt látható, mely három bá-
nyászt életnagyságban tüntetett elő, a közép-
sőt fekvő, a két szélsőt (illó helyzetben. 

Kettő ezen ábrák közül egy nagy kőlap-
nap elválása által elrontatott, úgy hogy jelen-
leg már csak egy alak látható (32. 1.) 3. ábra. 
Ezen ábrák felől azon hagyomány maradt fen, 
hogy e helyen 3 bányász valamely czivódás 
következtében hármas párbajt vívott. A mint 
beszélik egy háromszöget képezve álltak ki a 
viadalra, úgy hogy az első a második felé, a 
második a harmadik — és a harmadik az első 

(2. ábra.) 
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(3. ábra.) 

felé volt arczezal fordulva, így elhelyezkedve üteszeikkel adott je l re egymást 
agyonverték. 

Minden eddig mondottakat felülmúl-
j á k a Plebsvájútkán található kürtő-alakú 
eme lkék , keresztszelvényük, mint a 4-dik 
ábra mutatja, néha tojásdad (óval), de több-
nyire kör alakú, mintegy 19—22 hüvelyk 
átmérővel; alkalmasint a fedü és fekii kö-
zelében a telér föltárására szolgáltak. Ezen 
emelkék sima oldala és többnyire szabály-
ta lan kör alakja az iitesz- és feszék-munka 
használatáról tesz bizonyságot; annál in-
kább , mert azon időben a felfelé fúrás na-
gyobb fúrókkal még koránt sem volt gya-
korlatban. 

Más részről a szíík nyilámok és helyi-
ségek, honnan ezen emelkékkiindúlnak, épen 
nem engednek mesterséges fúró müvek 
használatára következtetést vonni. 

Bár mennyire kétségtelen, hogy itt az 
ütesz és feszéken kiviil semmi más szerszám 
nem használtatott, úgy más részről azon 
ügyesség, melylyel e szerszámok ily kemény 
kőzetben és szíík helyiségben használtattak, 
majdnem megfoghatatlan marad. 

(4. ábra.) 


