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9. Földtani viszonyok az Ompoly-völgynek zalatna-preszákai 
folyórészlettől északra fekvő területén,

Gesell Sándor-tói.

Az Ompoly-völgy zalatna-preszákai folyórészletón és észak felé a 
Gyalu Batui és a Corabia hegyek, mint az Ompoly és Aranyos vízválasztója 
közé foglalt területen azon kőzeteket találjuk, melyek a Gyulafehérvártól 
idáig terjedő Ompoly-völgy mindkét oldalait alkotják, a diluvium kivételé
vel, melyen Gyulafehérvár vára nyugszik és vagy 24 méterre az alluviálsík 
fölé kiemelkedik, és melybe az Ompoly is torkol.

A Gyulafehérvártól felfelé az Ompoly-völgyben az alluviálterrasztól 
nyugatra kiemelkedő magaslatok, többé-kevésbbé szilárd homokkövek és 
konglomerátokból állanak, melyek hihetőleg a fiatalabb harmadkorhoz tar
toznak és a konglomerátokban valamennyi környékbeli kőzeteket képviselve 
látni (u. m. juramész, augitporfir, szarukő, eoczenmész és homokkövek). 
A gyulafehérvár-zalatnai út melletti durva konglomerátokat Sárdnál Hauer 
és Stache még a neogenformáczióhoz számítják; ezen meredeken álló 
veres konglomerátok, meglehetős vastag padokra elválasztva fordulnak elő.

A görgeteg többnyire mész és homokkő, ritkábban kristályos pala, és 
lőszszel fedve ezen kőzetek gyakran az Ompolynak a Marosba való szaka
dásáig eltartanak, hol egy hirtelen előálló mészszirt eme képletnek véget 
vet, amennyiben innentől kezdve, már a következő kőzeteket találjuk: 
u. m. egy középfinom mészbrecciát, mely szilárd tömör mészből áll, rész
ben darabokat mutatván fel, melyek maguk is brecciaszerüek és melyekben 
nem ritkán hasadási lapok a szerves anyagok jelenlétét elárulják és melye
ket H áuer és Stache már az eoczénformáezió régibb mészköveihez tarto
zóknak vélnek. *

A meszen kívül a brecciákban még glonkonitszemeket látni, úgy

* H auer u . Stache : Geologie von Siebenbürgen.
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mint augitporfirdarabokat és ha ez utóbbiak hiányoznak, oly tömör, 
egyenletes a breccia, hogy Juramésznek is beillenék; a nagyító alatt azon
ban valódi természete csakhamar kiderül.

A mészszirt alatt vörös és szürke márgapalák jelentkeznek. Az Ornpo- 
lyicza-völgyben felfelé, nemkülönben az Ompoly-völgy mindkét lejtőit 
alkotó homokkövekből és márgapalákból még számos magában álló kúp, 
ezen mészbrecciákból a legváltozatosabb alakokban mint tűk, ormok és 
falak nagyobb-kisebb kiterjedésben kiemelkednek.

Metesdtől— Petrosánig az Ompoly-völgy mind a két oldalait homokkő 
és márgapalaképletek képezik, melyekből szintén az előbb említettem mész- 
breccsia, bástyák és várfalak alakjában mutatkoznak.

Ügy a homokkövek, mint a mészbreccsiák nem ritkán váltakoznak 
palás márga és agyappalákkal és ez utóbbiakban fedési czólokra alkalma
tosnak látszó palák is fordulnak elő.

Különösen a Bibarcz-völgyben Prészaka falutól mintegy négy kilo
méterre északra, ezen agyagpalák hatalmasan vannak kifejlődve és e völgy 
mindkét oldalában feltáró kutatásokat is találni.

A kárpáti homokkövek közé beágyazott agyagpalaképlet, melyben a 
fedési czélokra ajánlatos palák jelentkeznek, 500— 800 m]  széles pásztaként 
a Bibarcz-völgytől kezdve a fenesi völgyig és azontulig terjed; e palák 
színe kékes, zöldes-szürke és vörös, vékony (egész 3 nnfm) lemezekre hasít
hatok, megtűrik a lyukasztást és ollóval vágást; és a budapesti József 
műegyetem bizonylata szerint, az angol és franczia fedőpalákhoz közel 
állanak és viselkedésökre nézve, a hőmérsékváltozásokkal szemben is, ki
elégítő eredményeket szolgáltatnak.

E tulajdonságok szerint és térbeli nagy kiterjedésüknél fogva kétséget 
alig szenved, hogy ezen agyagpalaképlet a fedőpala nagyban termelését 
szem előtt tartva, igen figyelemre méltó nyersanyagot képvisel; ennek ala
pos felderítésére azonban, csakis további kimerítő kutatások és kísérletek 
eredményei lesznek hivatva.

Hazánkban fedélpalatermeléssel Tárkányban, Diósgyőr körül és Po
zsony mellett Mariavölgyben tétettek ugyan kísérletek, de ezek számba- 
vehető eredményre nem vezettek.

Egy új iparág esetleges életbeléptetéséről volna tehát szó, mely a 
magyar korona országainak területén eddig parlagon hevert, de melynek 
megindítására a fentiek alapján a kedvező előfeltételek oly mértékben 
megvannak, hogy a kellő szakértelem és tőke mellett a fedélpalaiparnak 
hazánkban való meghonosítására igen kedvező perspectiva nyilik.

A nevezett területen előforduló homokkövek részben a közönséges 
kárpáti homokkövek jellegét mutatják, i. p. Galaczczal szemben vagy a 
preszákai kőbányában, a hol palás homokkövek a zalatnai olvasztókemen-
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czék béleléséhez töretnek; többnyire azonban úgy, mint a mészbrecciák 
glaukonitszemeket tartalmaznak, és azoktól gyakran egészen zöld színeze
tet nyernek, i. p. Pojánával szemben.

A mésztömzsök közelében mészdarabokat is vesznek fel és ezeknek 
gyakori felvétele által lassan mészbreccsiává átváltoznak.

Úgy a homokkövek, mint a mészbrecciák nem ritkán váltakoznak 
palás márgákkal. Galaczczal szemben Bartsch a homokkőben koncentrikus 
görcsöket (Knollen) észlelt, -nemkülönben konkréciókat agyvaskőből, és 
Metesd fölött, állítása szerint, a palás homokkő rozsdás márgákat zár 
magába, melyek elmálva barna színezetet nyernek és a gácsországi Kár
pátokban előforduló szegény vasérczre emlékeztetnek.

Ezen kőzetek a harmadkorba tartoznak (részben eoczén és mioczén) ; 
Hauer és Stache szerint kétséget nem szenvedhet, hogy a homokkövek úgy 
mint mészbrecciák egy és ugyanazon formáczióba valók, és hogy az utób
biak a homokkőben zárványt képeznek és csak a homokkőnek könnyebb 
elmállása folytán nyerték jelenlegi alakjaikat.

*

Az erdélyrészi régi bányászatra vonatkozó adatok után, úgy a bánya
kapitánysági, mint a főbányahivatali levéltárban, Zalatnán kutatva, számos 
érdekes jegyzetekre akadtam.

A zalatnai m. kir. bányakapitánysági levéltárt az 1820. évig átnéztem, 
de főképen bányabirósági ügydarabokat tartalmazván, és csak tíl-túl jelen
téktelen adatokat találván, az e levéltárban való kereséssel felhagytam és 
a főbányahivatali levéltárnak átkutatásához fogván, itt már háladatosabb 
munkatér nyílt meg.

így több bányabejárási jegyzőkönyvre bukkantam, mely az oífen- 
bányai, bráza-hegyi Zalatna melletti, a zernyesti Brassó melletti és a régi 
zarándmegyei bányászattal foglalkozik, továbbá egy kutatási jegyzőkönyvre 
bányászati kísérletekre vonatkozván, melyet 1773-ban az ojtoszi, gyimesi 
és biriczkei szorosokban fekvő területen, különösen a hollómezei érczhegy- 
ségben, azután a Székelyföldön, meg Brassó- és Pogarasmegyékben foga
natosítottak. Eme jegyzőkönyv Erdély többi részeiben, a XVIII. században 
véghezvitt, de eredménytelen kutatásokról is szól.

Említés történik t. k. egy 1785-iki évi ügyiratban a fogarasi kerület
ben levő rontsi Sz.-György-bányáról; egy másikban pedig a volt Zaránd- 
megye zarándi kerületben létezett társulati kaszanyesti rézbánya jegyzéke 
foglaltatik. E szerint az 1-ső és 2-dik felső és alsó József-tárnákban az 
érez a talpon 4 hüvelyk vastagon mutatkozott; a 3-dik tárna a Sz.-Ignáczi 
nevű hegynyergen telepítve, igen szilárd kőzet folytán jelenleg szünetel.
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A 4-dik tárna (György) két láb vastag, érczekkel behintett kovandot mível, 
a kovand egy font rezet tartalmaz és kéneskő olvasztásra alkalmasnak 
mutatkozott.

Az 5. és 6. számú Anna- és Francisci-tárnák egy hat hüvelyk vas
tag jóravaló érczeren dolgoznak, mely azonban sok víz miatt igen nehezen 
mívelhető.

Ezen ér észak felé, a csapásirány szerint, a Francisci-tárnában 
tartós, de az előtte fekvő völgy miatt (?) * kék agyagpalába és fehér páttá 
átváltozott; ugyanezen éren az Új-Anna mívelésben egy oláh bánya
társulat szép érczeket fejt.

A Francisci-tárna előtt létezik a 7. és 8. kutatás O-Antal és Caroli- 
Francisci.

A boiczai IV. quartalisi bányabejárási jegyzőkönyv szerint 1784-ből, 
a kaszanyesti egyesített társulati bányákban, szakmánymunkások a Jó
zsefi és Francisci, úgy mint az O-Antal-tárnában az érczeket időközönként 
fészek alakjában találják.

A kis-muncseli Déva melleti társulati arany-ezüsttartalmú ólom
bányáról, ugyancsak a fent említett 1784-ik évi boiczai bányabejárási 
jegyzőkönyvben a következő jegyzeteket találni, az akkori feltárások miben
létére vonatkozólag.

Az 1. és 2. számú munkahelyeken az ólomtelér 10 hüvelyk vastag és 
kettőnél a mélység felé jó  érczekben világítható meg; ezen telér fent ívfor
mán jó  darabig eltart, és kelet felé dűlve, szintén tartósan 14 hüvelyk vas
tagságban szépen mutatkozik.

A felső Francisci-tárnában nem létezik ez idő szerint fejtés, de a 
régi mívelések talajának felkutatása azt mutatja, hogy a felső ívszerű 
érczközök meredeken a talpba dőlnek és jóravaló közök ereszkékkel még 
lefejthetők lesznek, miért is azonnal két szakmánymunkás alkalmaztatott.

A fővájatvégen a telér még szintén egy láb vastag, de miután igen 
szilárd, a talp alá nem dolgoznak.

Továbbá, egy két láb vastag ólmos fekvő telérszakadék a külszíntől 
már hat öl mélységig miveltetett, mely 20 öl hosszasághan eltart és mere
deken lefelé is ; és miután ismét a szállítás nehézségekkel jár, egy régi 
fekvővágat tovahajtásához fogtak, mely ezen telérrészt a harmadik ölben 
megütötte, ezen fekvőszakadék alkalmasint a főszakadék.

Ezen kívül még lent a völgyben a zúzok felé. egy új eret találtak kék 
agyagpalában, mely nyugat felé vonúl, igen magasan a hegyekben kibúvik 
és szép ólomot és kevés aranyat mutat fel a kéziszérkén, miért is két bá-

* A német eredeti okmányban: «hat sich aber wegen vorliegenden kleinen 
Thai in blauen Thonschiefer u. weissen Spath verandert.»
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nyászszal megvizsgáltatik, és siker esetében Kis-Muncsel különb és hosszú 
évig tartó bányaművé lenne. Beváltatott 68 mázsa 86 font ólommara, mely 
6 márka és 7 lat és egy nehezék arany-ezüstöt adott és 2960 font ólmot.

Egy bányabirósági nyilatkozatban a kis-muncseli bányabérjegyzé
kekre vonatkozólag, Guraszada, Vurcza és Nevojatek helységekről történik 
említés, de hogy mire kutattak, arról említés nem történik.

Egy régi acta 1783-ból hírt ád a Banczer kunyadmegyei régi bánya (?) 
újból mívelésbe vételéről, nem messze Margától Hunyad- és Krassó-Szö- 
rénymegyék határában.

Egy jelentés szerint 1782-ből Mulleb Febencz -József es. kir. Thesau- 
riat-tanácsos a dévai Padua Sz.-Antali rézbányatársulatot igen gyenge 
lábon állónak mondja, a mennyiben ugyanez év április végéig 19,272 forint 
39 krnyi veszteség mutatkozik.

A bányabejárás nem kecsegtetett javulással és még csak a fehér-ér 
lenne észak felé megvizsgálandó.

Említés történik még a veczeli Sz.-Háromság rézbányáról az Uzsoja- 
hegységben Guraszatul mellett, a lupsai bányatársulatról Tordamegyében 
(évszám ismeretlen).

1787-ből származó okmányban bizonyos Rosteb Petbus és Bam- 
bebgeb Győbgy míveltetési engedélyt kérnek egy Felső-Sebesen nyugat
keletre vonuló réztartalmú érre a «Sup Rippa» nevű hegységben Fogaras- 
megyében.

Nemes János országos bányamérnök egyik jelentésében 1843-ból fel
említi, hogy a Margita-hegyen a csik-dánfalvi területen egy lelőhely hiva
talosan ismeretes, a hol czinoberérczek még 1787. évben törettek.

Gbimm volt királyi országos bányamérnök 39. számú jelentése sze
rint 1836-ból kiviláglik, hogy a sarogagi czinoberkutatást a kincstár vette 
kezelésbe 1836-ban julius 25-én R eiszik királyi bányagyakornok vezetése 
alatt, és hogy a négy bányász julius 25— 30-káig mintegy 200 mázsa czi- 
nobermosásra való érczet termelt. —  1837-ik évi jelentésében azon véle
mény nyilváníttatik, hogy a czinobert rejtő lágy kőzet, a Czinoberaknától 
alkalmasint délkelet felé és észak-nyugat felé elterjed, és hogy a szilárdabb 
zöldkőporfir, mely a Carolina-tárnában keresztezve lett, ezen lágy kőzetet 
magába foglalja. Miután a carolina-tárnai reményvágattal a reménytele
nebb szilárd kőzet eléretett, régi evésekbe jöttek, és ezeket kitakarítván, 
inkább a Czinoberakna közelében találtak nevezetes czinoberérczeket.

Egy jelentésben a sarogagai czinoberelőfordulás települési viszo
nyaira vonatkozólag látjuk, hogy a meddig a lágy, kovandzsinórokkal átszőtt 
porfirkőzet eltart, a czinoberérczek feltalálására remény van, és e szerint 
javasoltatik, hogy azon esetben, ha a mostani érezvivő kőzetek kiékelnének, 
mindenekelőtt új, lágy és érezvivő kőzetek feltalálása czéljából, a tárnák
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tovahajtása a hegység tövébe kiséreltessék meg. Azon vezérelv állítható fel, 
hogy mindenütt, a hol a lágy porfir fellép, a czinober nyomaira is akadni. 
Az eddigi mívelés eredménye végre azon feltevésre bátorít, hogy a czino- 
bernek teljes távolléte Sorogagán korántsem mondható ki, de az érez oly 
szórványosan mutatkozik, hogy drága kincstári kezelés mellett jutányos és 
jövedelmező lefejtés alig várható.

Ezen kutatás 1836— 1843-ig tartott és egészben 24,328 írtba került.
Egv a zalatnai térképtárban őrzött régi térkép a társulati vulkoji 

Paula-tárnai bányát tünteti elő, és a rajta levő jegyzetek igen érdekesen 
világítják meg ezen nevezetes aranybánya viszonyait.

E szerint az első számú vázlat a vulkoji Paula-tárnát mutatja be, 
mely ősidőktől kezdve kalapácsosai és ékkel míveltetett, a 20. számú váz
latig ; a múlt század hetvenes éveiben a kincstár e tárnát újból kinyitotta 
és 1785-ben az akkori bányatársulatnak adta át.

E társulat a Butura (1. a térképen a 3-dik számot) és a Jeruga- 
ereket (1. 4-dik számot) míveli, mely mindkét ér 4 egész 5 láb vastagok.

A Jeruga-éren légpangás uralkodik, ezen segítendő, a régiektől 
hátul már mívelt vágat kitakarításához és az 5. számig, való meghosszabbí
tásához fogtak, mely mívelet nemsokára lyukasztani fog ; (1785) csak nem 
tudni, hogy a Jerugaér viszonylagos feltárása észak felé a 6. számig meny
nyire van összeomolva.

A hetes szám a szeleltető tárnát jelöli, melyben aButuraeren szintén 
több fejtőhely létezik.

A nyolezas szám mutatja az altárnavonalat, mely a Pauli-tárnát 
negyven öllel alámélyeszti, és melynek hossza 400 ölre volt tervezve, 
melyből azonban tényleg csak 30 ölet vájtak ki; azóta tíz éve, hogy ez al
tárna tovahajtása szünetel.

A kilenczes szám a Paula-tárna telkét jelöli, a tízes szám pedig a 
hegy túloldalán levő, egy másik bányatársulat birtokát képező Nepomu- 
ceni-tárnát. 1774-ből létezik egy bányabejárási jegyzőkönyv, mely a vul
koji vájásokról azt mondja, miszerint azok, tekintve nemességöket és a 
telérek vastagságát és változatlan csapásukat az erdélyi aranybányák 
között kiváló helyet foglalnak el.

Már Geesdobf udvari tanácsos kiemelte bizottsági jegyzőkönyvében a 
múlt században a vulkoji aranyhegység nevezetességét, a régi időkben is, 
utalván ezen, a külszínről lefelé hatoló élénk bányászkodásról tanúskodó 
nyomaira és e bányadalom terjedelmét és fontosságát körülményesen 
leírta, és a jövedelmezőség fokozásának tekintetéből a főhegységben egy 
altárna telepítését a magas kincstár részéről indítványozta.

A magas udvari kamara méltányolta is, az ezen altárnaépítésből 
kifolyó előnyöket, t. i. a víznek levezetését, meg újabb ismeretlen ereknek
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esetleges feltalálását, és ennek folytán a Gersdorf-féle bizottsági jelentés 
alapján a magas udvari hatóság 1764. évben szept. 14-ről keltezett ki- 
bocsájtványa alapján, ezen altárnaügy mindaddig elhalasztatik, míg a 
verespataki Sz.-Háromság-altárna el nem készült.

Ezen mívelet befejezéséig azonban elrendeltetett, hogy a vulkoji 
hegység területén addig a létesítendő altárna telepítési pontja czélszerüen 
és alkalmas helyen kiszemeltessék.

Egy bányabejárási jegyzőkönyvben 1774-ből az altárna ügyeinek tár
gyalása alkalmával az urak következő eredményhez jutnak:

Hogy t. i. nevezett hegységeket (Botes és Iiorábia) az ország egyéb 
aranyhegységeivel u. m. a verespataki, baesumi, forestelli és más bánya
vidékbeliekkel nagyjában összehasonlítani nem lehet, miután az utóbbiban 
(a Letegy és Igren verespataki hegységek kivételével, melyekben arany- 
telérvonulatok, de kevésbbé kitartósak és aranyérczek szintén előfordul
nak) a mívelés egy össze-vissza kuszáit bizonytalan érhálózatban mozog, 
melyben veszedelmes a bányászkodás, míg a vulkoji hegység hatalmas 
aranytelérei hosszú vonalban, Erdélyben példanélkülien 200— 300 ölig, 
sőt azontúli csapásirányban előfordulnak.

Úgy a főtelér, mint a szintén hatalmas melléktelérek szabályos csa
pása és a felérek tartós nemessége azon nem alaptalan következtetésre 
bátorítanak, miszerint azoknak kevésbbé művelésre valóságuk esetében a 
régiek alig követték volna e teléreket oly szorgosan, a miről az egymás 
után következő bányák a legnagyobb mélységig élénk tanúságot tesznek.

A mélységben egynéhány magánostól mívelt telér —  tartósságukat 
illetőleg —  megerősítést nyer; utalván a Kompoty-íéle jelentés mellé csa
tolt volt fémtartalomjegyzékre, továbbá az utolsó időkben megvizsgált 
vájatvégekben és a gorczokon megvilágított telérekre, melyek tölteléke 
részben szürke, részben fehér kvarcz és maradás agyag.

Ezen következtetések még megerősítést nyernek több valje-albi la
kosnak és még más a vulkoji hegységben akkoriban mívelő bányatársula
tok ez iránt való nyilatkozatai által, mely valamennyi megegyezik abban, 
hogy a talpról vett vájmány gyenge része (eltekintve az észlelhető szabad 
aranytól) 10— 12 mázsája, jobb része pedig 2x/a mázsája egy piset aranyat 
szolgáltat.

A már 1895. évi jelentésemben említett Petzinger-féle «Beschreibung 
einiger Bergwerke in Siebenbürgen durch den Bergwesenpreíecten Július 
Casar Mtjbolto ungefáhr im Jahre 1604» czímű kézirat Vulkojról a követ
kezőket m ondja:

Ezen magas hegy többnyire zalatnai területen fekszik és minden 
oldalain aranymosások léteztek; ez egy igen gazdag telér volt a felső ge
rinczen, hol az arany stufákban találtatott.
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Ezen bányadalom a rómaiak és másoktól hatalmasan lefejtetett. 
Nincs tudomásunk arról, hogy létezik-e még telér, csak bucsinniak (a né
metben Butzinger) mívelik ezen teléreket, melyek még meglehetős gazda
gok volnának.

Ezen hegységben az oláhok állítólag még sok igen gazdag telért 
ismernek(?) de nem árulják el.

E hegység aranykövei 16 karátosak.
A báró Bruckenthal-féle könyvtárban Nagyszebenben is találtam szá

mos, az erdélyrészi bányászatra vonatkozó igen értékes adatokat, de külö
nös érdekesek a következő czímű kéziratok, u. m . : P. v. Partsch, Reise- 
skizzen aus Siebenbürgen 1826-ból, mely terjedelmesen foglalkozik az 
oláh-piani régi aranymosások területével és az offenbányai, jelenleg majd 
teljesen parlagon heverő, régente híres nemesfémbányászat részletes le
írását adván, egyszersmind támpontokat szolgáltat e bányászat esetleges 
újbóli felnyitására; leírja a Yulkan-hegységet Yerespatak környékén, és 
kimerítő tanulmány tárgyává teszi az oszlopos bazaltelőfordulásokat a 
Detonata Gola és a Detonata Elocossa nevű hegyeken Abrudbánya közelé
ben, nemkülönben leírja a trachithegyeket Verespatakon.

A második J. M. R osenfeld «Beitráge zűr Oriitognosie von Sieben
bürgen i) czímű kézirat petrografiai tanulmányokat közöl; a harmadik végre 
J. FiLTscH-től «Kurze historische Beschreibung, geografische und politische 
Anmerkungeni) czímű, Erdély közgazdasági viszonyaival foglalkozik; talál
tam továbbá egy kéziratok gyűjteményét «Beitráge zűr Geognosie Siebenbür- 
gens» két kötetben, mely érdekes leírását hozza az egyes erdélyrészi bánya- 
területeknek különféle szerzőktől, és a «Neue historische und geografische 
und Naturwissenschaftliche Beschreibung von Siebenbürgen» czímű kéz
irat, vaskos kötetben szintén különféle szerzők kéziratait tartalmazza.

Felemlítem még a Born Edl v. «Briefe über eine Reise in Ober- und 
Niederungarn» czímű régi munkát 1774-ből, mely könyv azonban am. kir. 
földtani intézet könyvtárában is megvan.

*

Kedves kötelességet teljesítek végre, midőn köszönetét mondok mind
azon tisztelt szaktársaknak és uraknak, kik feladatom teljesítésében támo
gatni szívesek voltak, ezek a következők:

Köss József m. kir. bányatanácsos és főbányahivatali főnök, lovag 
Oelberg Gusztáv m. kir. bányakapitány, Alexy György m. kir. vegyelemző- 
hivatali főnök, Angyal József m. kir. főmérnök, Pap Arisztid m. kir. levél
tárnok és Weiss V ilmos custos-segéd a báró Bruckenthal-féle múzeumban 
Nagy-Szebenben, mely utóbbi e múzeum könyvtára átkutatását hathatósan 
elősegíteni szives volt.


