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1875 június derekán a k. m. természettudományi társulat MADERSPACH LIVIDS urat, a berzéíei
vasgyár igazgatóját, Mariyarország vasércz-fekhelyeinek megvizsgálásával és leirásával bízta meg, s a végre-
hajtandó vizsgálatok és a megírandó mű tárgyát a részletes programm-tervezet alapján a következő főbb
pontokban szabta körül:

1. Művének első része Magyarország és Erdély azon hegységeinek és hegylánczolatainak földtani
vázlatát és megismertetését adja, a melyekben érczfekhelyek egyátalán előfordulnak, különös tekintetet
fordítván a vaskő-fekhelyekre. E résznek a} első szakasza Magyarország éjszakkeleíi hegységeinek és hegy-
sánozolatainak földtani vázlatát, l) második szakasza pedig Magyarország délkeleti részéét és Érdé
lyét ismerteti.

2. A második rész a vasércz-fekhelyek előfordulás-alakjainak jellemzését, a kitöltések minőségé-
nek ismertetését, s mellesleges vagy behintett alkatrészek felsorolását foglalja magában,

3. A harmadik rész, az egész műnek is legfőbb része, az egyes vasércz-fckhelyck részletes leírását
adja, oly sorrendben mint a milyenben az átalános geológiai áttekintés haladt; s ebben a részben egy-
szersmind, a hol csak lehet, pontos cherniai elemzések eredményei is közlendők a leírt vaskövekről.

A függelék számára tartatott fenn azon iparágak felsorolása, a melyek avasérczek előfordulására
alapítvák és egyszersmind azon újabb kutatások áttekintése, melyek az érintett vidékeken más érczekre tör-
téntek vagy folyamatban vannak.

Mellékleteiül a főbb és nevezetesebb bányavidékek térképein kívül, a harmadik rész szövegéhez
a fekhelyek szövetalakjának előtüntetésére szolgáló s a szöveg közé igtatható kisebb rajzok állapít-
tattak meg.

E programm-tervet MADEKSPACH úr híven megtartotta, nem számítva a részletekben való elté-
rést, így például hogy az újabb kutatások áttekintését czélszerűbbnek tartotta nem a függelékbe
sorozni, hanem az illető csoportok végén fölemlítem.

Kész művét MADERSPACH úr 1879 nyarán nyújtotta be a társulatnak.
A k. m. természettudományi társulat e mű költségeit a rendelkezésére álló országos segélyből

fedezte s a munkát ezennel átadja a nyilvánosságnak.
Budapest, 1880. ápril 20-án.

FODOR JÓZSEF,
kit. magy. Természettud. Társulat első titkára.
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E munka megírásánál, melylyel a kir. magyar
Természettudományi Társulat az 1875-ik évi nyílt pá-
lyázat alkalmával bízott meg, azt a czélt tűztem
magam elé, liogy dolgozatom mind azon szakembe-
reknek, bányászoknak, bányavállalkozóknak és kuta-
tóknak , kik távol vidékeken működve a geológiai
újabb kutatások eredményeit nem ismerik, vagy eze-
ket az adatokat könnyen meg nem szerezhetik, oly
vezérfonalat nyújtson, melynek segedelmével egyrészt
a rétegsorozatra és a közeitekre nézve sok helyen
fennálló téves felfogást helyre lehessen igazítani,
másrészt pedig, hogy a vasérczfekhelyeknek alapos
tanulmányozására és további kutatására serkentőleg
és elősegítöleg hasson.

Természetes, hogy az olyan szakember, a ki hu-
zamosabb idő óta működik egy bizonyos vidéken,
kerületben vagy vármegyében, szívesebben veszi a
fekhelyeknek földrajzi beosztását valamely műben,
semmint ha az öt különösen érdeklő fekhelyeket a
különféle czímek alatt kell összekeresnie. Ez okból
választottam a jelen munka főrészében — melyben
az egyes fekhelyek részletesen elöadatnak — a
földrajzi beosztást.

A munlia második részében azonban, nagyobb
csoportokba összefoglalva, megkísértettem a vaséruz-
fekhelyeknek alak, kor és ércznem szerinti beosz-
tását.

A vasérczfekhelyeket és a vasgyárakat KunrELy
A N T A L : Don Eiseiikiittentvesen, iu Ungani, (1872.)
czímü művében egy térképen találjuk kijelölve. A fek-
kelyek e térképen helyenként tévesen vannak ugyan
bejegyezve, d« a jelen munka alapján könnyen hely-
reigazíthatók.

A mi dolgozatomnak első, geológiai részét illeti,
abban a bécsi cs. k. földtani intézet és a m. k. föld-
tani intézet felvételei voltak irányadók, úgyszintén

az ezen intézetek által kiadott térképek. Az újabb,
'ezektől a felvételektől eltérő vizsgálatok eredményeit
az illető helyeken beillesztettem.

Kelet-Erdély geológiai viszonyaira nézve dr.
HBRBICH FrnENcz legújabb munkája: A székelyföld
földtani cs őslénytani leírása. (1878.) és a hozzá csa-
tolt térkép szolgált zsinórmértékemül.

A máramarosi területre nézve utalok GESELL
SÁNDOR: Adatuk a máramarosi vaskőbánya-terület
földtani megismertetéséhez czímü értekezésre és az
ahhoz csatolt térképekre.

E mű megírásánál; a tárgyra vonatkozólag, követ-
kező müvek és értekezések állottak rendelkezésemre :
BORN IGN. Bricfe anJ. J. Ferb?r. Frankfurt und Leip-
zig 1774.
BOEKH JÁNOS, Szörénymegye déli részére vonatkozó

geológiai jegyzetek. Földtani Közlöny 1877—79.
Csáaz. kir. tza\>. ősét. államvaspálya társaság hutái.

\ 87(5. A társulat kiadványa
GÓTTÁ B. v. Die Erzlagi-rsttittcit Ettrupas. Freiberg,

1861.
— Die Geologie dér Gegenicart. Leipzig, 1874.
— A jdoi geológiája. Fordította PETHÖ (PETKOVITS)

GYULA. Budapest, 1873.
— Lekre von den Erzlagerslüücn, Freiberg, 1859.
— und E. v. FELLENUERG. DU Erzlagí'rstAlten Un-

r/arus und Sitíbcnbiirgens, Freiberg, 1862.
DÉHIIKR MIHÁLY. Utazási jegyeetek, Báiiy. í:s Kok.

Lap. 1877.
FALLKIÍ GUSZTÁV. Jieschwibit/iij eiiiirjer trichtiyerer I\Ie-

taüberybauein Zips,Gi>ini'ir, Abniij.Sehemnitz lS(J8.
FERBER J. J. (jcbiryc tűid Bcrtjn-crka in Uityarn. Ber-

lin und Stettin. 1780.
GESELL SÁNDOR. Adatok a marmarosi vugköbíi./iya-te-

riiletföldtani megismertetéséibe. MMJIJ. tud. akad.
mnthem. és tennészettud, közlum. XII. köt, 1874.
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HAUER FR. v. Dia ücolagii: und Híre Aittvendung atif
die Keimtniss dér Bodenleschajfenheit dér österr.-
itng. Monarckie, Bécs, 1875, Második kiadás. 1878.

— Geolugisvhe Ucbersidits-Karte. dér ötlerreichitch-
iiiir/arischen Ma-iiardiie, Bécs-, 1867—71. (Térké-
pek és magyarázataik.) Westkíwpathen B. III. Őst-
karpathen Bl. IV. Ung. Tieíiand Bl. VII. Sieben-
bürgen Bl. VIII.

— und STÍCHE Dr. G. öeolvyie Siebe/tbiirgen$. Bécs,
1863.

HAUER K, v. Die wíchtigeren Eisenerfvorkommen ín
dér österr. Monarchie. Bécs. 18í33.

HANTKEN M. Jelentés, Iglón tartott vidéki gyűlésről;
Földtani Közlöny 1873.

HEGEDŰS K. Az osztrák é$ magyar vasipar, Anyagi
Érdekeink. 1876.

HEBBICH FEB. Dr. A Székelyföld földtani és őslény-
tani leírása. 3/. k. Földi. int. É-ekörtyve. Budapest,
1878.

— Geológiai tapasztalatok a mészszirtek területén
az erdélyi érczhegység keleti szélén; Földt. Kird.
1877.

— Die Eisensteinlagerstiitte von Alsó-Rákos, Oestr.
Zeitsch. f. Ber/j- u. Hittteuit. IStil.

Hoi'iiANN K. Dr. A Yihorlat-Gutin hegység. Földtani
Közlöny, 1S7-1-,

— A zsily-völgyi saénteknö. Magyarhoni földtani
társulat munkálatai, V. kötet. Pest, 1870.

KERPELY ANT. Das lúisenhiitten ívesen ín Ungarn,
1872.

— Mayyai'oi'száy vaskövei, 1877,
KRENNER Jós. Dr. Pharmakosiderit.Füícit. Közi. 1874.
— Felsőbányái ezüstéi-ezek. Terin. tud. K. 1877,
KOCH ASTAL. Földtani tanulmányok Eperjes környé-

kén. Földt. Közi. 1868.
KÜBTHT SÁND. A Hideg-Szamos vidékének geol. vi-

szonyai. Földt. Közi, ! 876.
LISZKAY GUSZTÁV. Bwtt/atan. 1878.
— Üti jegyzetek. Bány. és Koh. Lap. 1877.
— Pyrolusitok Tíszolezon. f old t. Közi. 1877.
LÓCZY LAJOS. A Hegyes-Drőcsa hegység. Földi. Közi.

1876.
— A Hegyes-Drócsa hegység ásvány-lei helyei. Földt.

Közi. 187U.
JLiDEiispACH L. Nord-Gömörs Eisenindustríe.íTfi/tet'/fr.

dcs ]$tinj- <t. Hüttenm. Véreim c. Kiirnthen. 1875.
— Die Eisenindustrie Ober-Ungarns. Land- und

forstn. Zeitung, Beilage d. P. Lloyd. 1875.

MADBHBP.VCH L. Die Eisensteinlagerstiitten von Tele-
kés und Kudobánya, Oesir. Zeitschrij't J', Berg-u.
Hintenie. 187ö.

•— Dér Bergbau von Zsakarőcz. Oesl-r, Zeitsch. f.
Benj- u. HiHteiui'. 1876,

— Die Manganerze von Gsuesoni und Betlér. Oestr.
Z&itsch. f* 13ci'y- ti. HiUteinv. 187ü.

— Albrecht íoherczeg vaserczbányai Szepesmegyé-
ben. Bány. is Koh. L<q>. 1876.

MARKA G. Einige Notizen iiber das Bánatéi- Gebirge;
Jahrb. dér geol. R. Anst. 1869. XIX. B.

MUDRONY S. A vasiparról. Anyagi érdekeink, 1874.
NEUBAUER FÉK. Iglói előadása. Földt. Knzl. 1873.
— Vertcaltwigsberickí d. L k. Berghaiiptinannschaf-

ten 1862. 1864.
PETERS K. F. Geol. und niin. Studieu aus dem süd-

östiichen Ungarn. Jahrb. dér kais. Ákudemie d.
Wús. 1861.

POSEPNY F. Munt. (/eul. Stttdie dér JSrzlagentalten
vun Kézbánija. 1874.

PECH ANT. Űrvölgyi bányásKai Földt. Közi. 1877.
POSEVITZ Ti v. Dr. Dobsinai zöldkő. Földt. Küzl. 1878.
PRKISIG ED. G-'schichte des MannaroserBergbau.es.

Otíntr. Zsilnek, f, Bciy- n. Hiitttítur. 1877.
EOTH SAMU. A jekell'alvi szerpentin. Földt. Közi. 1S7S.
BYJBÁU ISTVÁN. Az Ungh folyó bal partján elterülő

trachithegység földtani szerkezete. Földt. Közi.
1875.

SZAUÓ JÓZSEF Dr. Petrographiai s geológiai tanulmá-
nyok Selmeczi környékéről. Földt. Közi. 1878.

— Albit Chulybittel. Földt. Köd. 1870.
— Magyar- és Erdélyország határhegységc traohyt-

képleteinek ismertetéséhez. Földt. Közi. 1874.
— Moravicza-vaskö eruptív kőzetei. Fiildt. Közlöny

1876.
— Adatok magyarhoniásványok újabb]elöjövetelóhez

Nagybányán és Bézbányán. Földt. Közi. 1878.
— Adatok a moraviczai ásványok jegyzékének kiegé-

szítéséhez. .V. tud. akad. közi. XV. k. 1877—78.
— Uj-Moldova némely eruptív kristályos kőzete.

FUldt. Ki>zl. 1865.
•SCHBOEKINGER J. v. SpliuTűsiderite. Verli. dér geol.

Reúhs Aiist. 1877.
SciiROECKEfiSTEiN Fp,. v. Die geol. Verhiiltnisse des

Banater Montan-Districtesi. Fiildt. Közi. 1870.
STL-B D. Bericht iiber die geol. AufnahmederUmge-

bung von Schmöllnitz und Göllnitz. Jahrl. dér
yeoL R. A. 1869. XIX. B.
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STUR D, Berieht über die geol. Anínalime im ob.
Waag- u. Granthal. Jakrb. á«;r g'.-ol. Ii. A. 1868.
XVIII. B.

— Die geol. Beschreibung dér Herrscliaft Halmágy
im Zaráiider Com. Jahrb. dc>- geol. K. A. 1808.
XVIII. B.
Ezeken kívül rövidebb közlések a felsoroltakon

kívül következő szerzőktől: HÖFER, PEITKO, PAUL,
TSCHERMAK, DŐLTEK, SÜSSNER, ScHMIEDT, STCRZKN-

BAUJI Stb.

Végül el nem mulaszthatom, hogy mindazon
uraknak, nevezetesen: Sárkány Kálmán, Petrovits
Miklós, Dobay Vilmos, Görgey Lajos, Sehlosser Al-
bert, Schneider Gusztáv, Menesdorfer Gusztáv, Aradi

János, Neubauer Ferencz, Kamerák Mihály, Heiszel
József, Sehwartz Lajos, Binder Jenő, Nehrer Mátyás,
Kail János, Zuskin Ferencz, Prihradny Jenő, Gesell
Sándor, Branszki K., Lovay János, Badinyi Antal,
Jalm Vilmos, Baumgartner János, Hrobouy József,
Halni Paidolf, Hofman Pkáfael, Hofmann Jenő, Pelim
Imre, Herrinann Sándor, Scliafesák Gyula, Weszely
Giis^táv, Eupprecht János, Katzer Henrik, Mader-
spacli Lajos, Trunko Adolf, Birgling János, Euffiny
Jenő uraknak, a kik sokszor fáradalmas utairn és ku-
tatásaim alkalmával buzgó segédkezet nyújtottak, ezen
a helyen is ki ne nyilatkoz'ássam hálás köszönete-
met.

Rozsnyó, 1879. június hónapban.

MADERSPACH Livius.
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ELSŐ BÉSZ.

I. SZAKASZ.

Magyarország éjszakkeleti hegységeinek és hegylánczo-
latainak földtani vázlata l
ELSŐ CSOPORT: l

A. Az első csoport kristályos tömzsei ... l
A gránit, gnájsz, csillámpala, és agyagpala előfor-
dulásának viszonyai. Érczfekhelyek előfordulása
e képződményekben 1,3

B. Az első csoport üledékes kőzetei 3
Devon-, kőszén- és dyasz-korszakbeli képződmé-
nyek. Érczfeklielyek előfordulása eme képletekben.
Triász-képződmények, a rháti emelet, kréta-kor-
szak és harmadkon képletek s az ezekben előfor-
duló érczfekhelyek ... - 4

MÁSODIK CSOPORT : ti

Traehytok; kristályos közetek; triász-, jura-, (liasz)
kréta- és harmadkon képződmények 6
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Zólyom megye ...
Liptó megye

Ujabb kutatások Zólyom- és Liptómegyében más
érczekre ,,

Szepes-megye
Szepesmegyei vaskövek chemiai elemzésének ered-

ményei ... .„ ,
Ujabb kutatások Szepesmegyében más érczekre ...

Gömör megye _
Gömörmegyei vaskövek chemiai elemzésének ered-

ményei
Ujabb kutatások Gomörmegyében más érczekre ...
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A magyarországi vasérczfekhelyeknek beosztása és átné-
zeti táblázata: alak, kor és ereznem szerint, nagyobb
csoportokban összefoglalva 17
aj Alak szerint ... ... 17
b) Kor vagy képlet szerint 22
c) Ereznem szerint 27

III. SZAKASZ.
Mellesleges és behintett alkatrészek ... 3t

Bereg- és Ugocsamegye - ...
Chemiai elemzések

Marmarosmegye
Chemiai elemzések ...
Ujabb kutatások más érczekre
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Alsó-fehér- és Udvarhelymegye
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Ujabb kutatásuk más érezekre

35
38

40
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58
57
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72
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78
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I. Albrecht föhercztg bindti vasércz-bányauradakuának helyrajza.
II. A kotterpataki bányauradalrnak átnézeti térképe.

III. A Rozsayó-Dobsina közötti vidéknek földtaai átnézeti térképe.
IV. AGr.AndrássyDéneskraszna-horka-váraljai bányatelkeinek átnézeti térképe,

(A mérték méterekben értendő.)
V. A Gr. Audrássy Dénes kraszna-kcrka-váraljai bányatelkeinek átnézeti térképe.

(A mérték méterekben értendő.)
VI, Grót Andrássy Dénes dernöi és kovácsvágási bányatelkeinek átnézeti térképe.
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XI. A gyalár-ploezkft-teleki vaséreztelepek.
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XIII. Móravicza-Vaskő bányatelkeinek geológiai átmetezete.
XIV. A moraviezai bányavidék földtani térképe.
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L S Z A K A S Z .

Magyarország északkeleti hegységeinclc és hegylánc zolatainak földtani
vázlata.

A felső-magyarországi Erczhegységet, melyre
tárgyalásunk folyamán föfigyelmet kell fordítanunk,
a Hernád folyó J;f-t csoportra osztja.

Az első csoporthoz azok a hegységek tartoznak,
melyek nyugatról a Nyitra völgyétől vagyis a Kra,-
lova bola éjszaki lejtőjétől kelet felé a Hernád völ-
gyéig, éjszakról pedig a Fekete Vág, a Poprád <?s a
Hernád folyók kiindulása pontjától <!él felé tartva a
Sajó völgyéig és a Biikkhegységig terjednek. E terü-
let kelet-uyugoti átmérője körülbelöl 182 kilomé-
ter, észak-déli átmérője pedig körülbelöl 90 kilo-
méter.

A második csoport magában foglalja azt a hegy-
lánczolatot, melyet a kelet-kárpáti tracbyt-hegység
és a marmarosi palás tömzs neve alatt ismerünk.
Ez a csoport a Hernád völgyétől kelet-délfelé k. b.
290 kilométer hosszaságban a Gutin hegységig, éj-
szak-dél-nyugot felé pedig a tulajdonképem keleti
Kárpátoktól a Tisza és a Szamos völgyéig terjed.

ELSŐ CSOPORT.

Az első csoport terjedelmes és bonyolódott
hegytömegét kelet felé a Hernádnál az eperjes-tokaji
tracb}rtronal metszi, illetőleg határolja. Dél felé köz-
vetetlenül szintén hatalmas traehyíesoportok, köz-
vetve pedig fiatalabb harniadkori képletek határol-
ják ; míg ellenben éjszakra az egész csoport szoros
kapcsolatban van a kárpáti homokkövei , mely

Eperjesen túl is tovább húzódik, egészen a második
csoportban említett Vihorlat - Gutin trachythegy-
ségig.

Az egész h egy tömeg nagyobbára kristályos tüm-
,;wMf>i áll, melyek az egész területen szigetszerűen
vannak elszórva. E szigeteket minden irány felé
vonuló völgybasíidások választják el egymástól.
Magukat a kristályos tonizsöket pedig mindenütt
régibb iiledtács hcíiysí'ciek övednik körül.

MADEKSPACH : YASKBCZ-FEKHELYEI.

a) AZ ELSÓ CSOPORT KRISTÁLYOS TOMZSEI A KÖVET-
KEZŐK :

1. A Tribecs vagy Nyitra-hegység. Fő kőzeteik
gránit és gnájsz.

2. A hodrusbányai tömzs. Ezt trachytos tömegek
veszik körül.

3. A Zjar-hegység. Ezt a hegységet a Nyitra
völgye választja el a Mala-Magura tömzsétöl. Fökö-
zete gránit.

4. A lubohnavölgyi tömzs. Kőzete gránit.
5. Zólyom-, Gömör- és Szepesmegyének kristá-

lyos hegytömege. E nagy törnzsnek kristályos kőze-
tei nyűgöt felé egészen a selmeczi trachytcsoportig,
kelet felé a Hernád völgyéig terjednek. Észak: és
dél felé ellenben üledékes közeteknek kiterjedt lera-
kodásaival találkozunk ; és pedig a Szepességben a
Magas-Tátra alatt terjedő eocén-öböllel, keletfelé
pedig a már említett homokkővel; míg délfelé a

I
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Sajó és az Ipoly melletti harmadkori képletek képe-
zik a határt. — Gránit az egész tötnegbon aránylag
kevés fordul elő; ellenben a kristályos palák, és
pedig nem csak gnájsz és gnájsz-phyllit, hanem
fökép agyagcsillámpala, kristályos agyagpala és esil-
lámpala képezik az uralkodó közetet.

Á mi a (fránitot illeti, ez hosszabb összefüggő
sort csak is a Garam völgyétől észak felé alkot és
pedig Bóczától kezdve a Kis-Tátra hegylánczát ké-
pezi. A Magunüól nyngotfelé üledékes közetek takar-
ják, s itt csak egyes gránit-szigetekkel találkozunk,
a melyeknek legnyugotibb társa a lubolma-völgyi
gránittömzsök. E hosszabb gránitliegységet délfelé
gnájsz, Baczneh tájékán pedig csillámpala környezi.
Apróbb gránittömzsök a következők: Zavadkától
délfelé a Fabova-hola, Hankovától nyűgöt felé a
Kohnthegy, és a szulova-hegyi gránit. Valamennyit
gnájsz, illetőleg kristályos pala környezi. A gránit
HAUKÜ szerint ' többnyire finom szemű , melynek
elegyrészei fehér orthoklasz, szürke kvarcz és fekete
csillám ; rajtok kívül oligoklasz csak ritkán talál-
ható. A szulovai gránit inkább pegmatitnak mond-
ható.

Onájxz a Zlatina pataktól vagy a selmeezi tra-
chytcsoporttól és Divyntöl éjszakkeleti irányban
hatalmas tömegben egyrészt a Garam völgye felé,
másrészt a Kölnit és Fabova-hola felé húzódik.
A szepességi és felső gömörmegyei úgynevezett
Volovecz tömegben, mely keletfelé Kassáig terjed,
az uralkodó phyllitben és kristályos palában a j
gnájsz csak szigetszerűen és egyes vonalakban fór- '
dúl elő. Ily szigetek és vonalak: az Osztri Vrch l
Göllnitz tájékán, a Szuchi Vrch a Branyiszko-cso-
portban, továbbá a dachsenhübeli, remetei, arany- j
asztali (goldener Tisch) raubersteini, fichteuhiibeli, :

koisói, kraszna,-horka-váraljai, gócsi és brdárkai ;

gnájszsziget. — A gnájsz finom és durvaszemü, j
földpátban és kvarczban bővelkedik, de fehér éa
fekete csillámtartalma'csekély.

Cnilláwpalát találunk a szihlai hatalmas gnájsz-
tömeg déli vonalán, és a haczuhi gnájszban. E csil-
lámpalában közbehelyezkedve Divyn tájékán szem-
csés mész, Beszterczebányánál pedig amphiból-pala
fordul elő. A szepes- és göniörmegyei kristályos
liegytömeg nagyobbrészt agyagesiüámpalából áll>
melyen azonban oly sok átmenet mutatkozik az i

1 Rumi: Genloy. l'clKniekttkarlc. Wentltirpatlun, p. f03. (KI.) |

] agyag-és csillámpalába, hogy. azt térképileg elvá-
lasztani lehetetlen.. Tiszta esillámpala-süalagok a
következők: a Volovecz csoport déli lejtőin, Stósz
és Meczenzéf tájékán, Betléren, K.-H.-Váralján. A
Jolsva vidéki csillámpala már inkább phyllit, a Her-
nád mentén pedig Ladna tájékán kvarczban bővel-
kedő csillámpalával találkozunk.

Afjgaypalít. A kristályos agyagpala többnyire a
csillámpalát fedi, és a mint Hrabovától kezdve,
liimabányán, Jolsván, Csetneken át húzódik, kap-
csolatban van a nagy göniöri és szepességi phyllit-
tömeggel. Ebben az utóbbiban csak egy hosszabb,
kelet-nyugoti irányban húzódó szigetszerü agyag-
pala-vonal volna különválasztható és pedig a me-
czenzéf-szomolnok-hekerova-betléri vonal. E tömeg-
ben azonban ismét sok átmenetet találunk talk-,
csillám- és amphibolpalába és gnájszba. Szemcsés
mész elszórva igen csekély zárványként Szomolnok,
Oviz és Betlór tájékán fordul elő. A Jolsva vidéki
meszes közetek valószínűleg kőszén-korszakbeliek.

A felsorolt kristályos tömzsökhöz, melyek az
érintett első csoportban az első-kori képződménye-
ket képviselik, oda számíthatjuk még, mint kristá-
lyos tömegközetet, a hodrusbányai ú. n. szyenitet;
megemlítendő e helyütt egyszersmind néhány kisebb
szerpentin-tömzs, u. m. Jekelfalván, ' K.-H.-Váral-
ján, Dobsinán, Kobeláron és Tibán.

Az első csoport elsökori képleteiben előforduló
frfs-fekhelyuk közfii a következőket említjük föl :

Urvöliiyi fekhelyek. Csillámpalára szürke-vakke,
erre pedig triász-mész van lerakódva. E kőzetek
érintkezési lapjain vörös pala-töltelék mutatkozik.
A telérek főképen a szürkevakltéban és a palában
lépnek fel; tartalmuk: fakő-érez és kénes-ércz.
Az úrvolgyi csillámpalában turmalin is található.
Az úrvolgyi fekhelyek folytatása Ohni/yen (Altge-
hirg) található, a hol az érintett érczeken kivűl
kvarczczal kapcsolatban antimon- tartalmú galenit
is fordul elő.

Alar/iirkfi. A djumbiri gránitban arany-tartalmú
antimon-erek.

fíóczti. Gnájszban és részint a gránitban arany-
tartalmú antimon-erek, továbbá vaspátban behintett
fakó- és rézérezek.

Libfl-Jiilni/ii. Csillámpalában réz- és fakóérezek.
A kvarcaiéban turmalin.

1 HOTII SAJIB sxuriut e szerpentin nem ejjvéb miut í
plmit. FSldt. Kü-.L 1S78, p. 138.
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Szt. András, Jaszenn, üesztercxe, Mitó, Jaraba,
és más, részben már abba hagyott bányahelyekeu
csillámpsilában és gnájszhan fakó-, réz-, anthnon- és
ólomérczek fordulnak elő.

Stiircoí (Sandberg). Óhegy mellett, csillámpalá-
ban fakó-, réz- és barna-vasércz.

Malumina, Agyagpalában galenií, fakóércz és
pyrit.

Ziiiyum í's Lijitómcf/t/ébcn vask<1-fekhelyeié, gnájsz-
ben és palákban: Baczuh, Medvéd, Bisztró-Volo-
vetz, Kunestova, Mlina, líodrusa , Hoskova stb.
Nógrádmegyében : Podreesán, Turíeska esillárnpalá-
ban. Megemlítendök még e helyen a lónyabányai
már abba hagyott bányák is, a hol csilláinpalában
fakó- és rézérczeket vájtak, és hasonlókép Eónyán.

Szegei!- i's Gőinörnicgyíiböl ez alkalommal csak
azokat a fekhelyeket érintem, a melyek szorosan a
kristályos palákban fordulnak elő; ellenben mellő-
zöm azokat, a melyek a zöld palákban csapnak.
Ilyenek az előbbiek sorában :

Zsakarócs : pátvaskö, fakó-ércz és chalkopyrit-
tel czinóber-ércz.

Remete (Emsiedel): pátvaskö, fakó- és rózércz.
Srcdlér: Ankcrit és vaspát, fakó- és rézéroz.
Szfoeiiilia : pátvasköbenés kvarcában fakó-,réz-,

higany-érez.
Szouwlnok: agyagpalában pyrit- és chalkopy-

rit-tömzsök.
Meréiiy (Wagendrüssel) Stillbacli , Hcnszlüva

clhyllitben és agyagpalában : fakó-, réz-, kobalt- és
nikkel-érczek, arzenopyrit (mispickel) és pyrit,

fíetlÉT, Csúcsom, Rozsnyó, Nyustja, Hacsaoa,
Chisnyú; gnájszban, phyllitben, agyagpalában: anti-
mon, mangán-, kobalt-, nikkel*, vas- és réz-érczek.

Alsó-Sajó: tttlkpalában fakó-, réz-, higany-
ércz.

Vaskö-fekhelyck: Kelesnik, Hraclek, Ehedova,
Olálipatak, Alsó-Sajó, Felső-Sajó, Gócs, Poloma
Nadabula, Bisztró, Eudna, Eozsnyó, Csúcsom, Bet-
lér, Váralja, Demö, Stósz, Eemete, Helezmanóez,
Göllniczbánya, Ladna.

Abaiijmegyébcn.- MeczcnzíJ', talk- és agyagpalá-
ban kvarcz-telérek fakó- és rézérczczel.

Araiiyidka; gnájszban és agyagpalában ezüsttar-
talmú antimonit, aranytartalmú kénesérczek és
rézérezek.

Vaskő-fekhelyek: Meczenzéf, Poprocs, Jászé, j
Jászó-újfalu, Tőkés és Béla.

l,} AZ EI.SU CSOPOÜT ITLEDKKES KŐZETEI.

Ik'i-oii. Tagadhatatlan, hogy e képletnek kőzetei
sok helyen oly szoros összeköttetésben vannak a kö-
szénképlet kőzeteivel, hogy elválasztásuk majdnem
lehetetlen. Ezt fökép ott tapasztaljuk, a hol oly ércz-
lerakódásokkal van dolgunk, melyek nagyobbrészt e
különféle kőzetek érintkezési övében csapnak , és pe-
dig részint pala és mészkő, pala és kvarcaitok, ré-
szint pedig pala és dioriíféle kőzetek közt fordulnak
elő. A devonképlötlicz számítom: a már FOETTEKT.K
és STUB által kiválasztott züld jMlákut, melyeket Ti-
szolcz, Eiitkó, Jolsva, Dobsina, PInilecz, Kotterpataka
és Hámor tájékán, továbbá a Kralova hola éjszaki
és keleti oldalain és Hodrusán találunk. E palák
nagyobbrészt a csillámpalát, az agyagpalát és a
phyllitet fedik. A gabbro- és diabas-közetek sok he-

! lyen szoros összeköttetésben állanak e zöld palák-
kal, és átmeneteket mutatnak meszes és chloritos
palákba. Nyűgöt felé e palák közvetstlen gnájszra
vannak rakodva és köszénképleti mészkő által fed vek.
A tisaolczi kvarczpala és meszes pala gnájszon fek-
szik és köszénképleti mészkő fedi. Ezt az övet az üle-
dékes közetek legmélyebb tagjának tekinthetjük, Ha-
sonló övet találunk Dobsina vidékén, valamint a jols-
vaiésaz olitiníu Dubraván. A szepesme^yei zöldpala
vonal leghatalmasabb; és itt is mindenütt a kőszén-
képlet kőzeteitől van fedve, csak kelet felé találunk
dyasz kőzeteket, mint fedőt. A pala ezeken a helye-
ken valódi amphibolpalába megyén át.

Kdszén-líéplct. Fekete agyagpalák, vékony róteg-
zetü, sokszor dolomitba és ivakkéba átmenő mészkö-
vek, valamint durva kvarczkonglomerátok képezik
e rétegeknek kőzeteit.

A Telgárt-Tiszolez öbölbeli mészkövekben fekete
palák fordulnak elő. Dobsinától délfelé Jolsváig
mészkövek és palák egyaránt lelhetők, s a Dobsinán
talált kövületek : bebizonyították, hogy ezek a réte-
gek hasonlók a, gailvölgyi palákhoz (déli Alpesek).
Mindjárt e helyen megjegyzem, hogy sok oly pala-
réteget, melyeket STUR* Gömörben a köszénképlet-
hez számít (talán a dobsinai rétegek után ítélve) én
részemről olyanoknak el nem ismerhetek, ú. m.
K.-H.-Váralján, Dernön és egyebütt. Ezeket a pala-

1 B küvii letL'k felfedezését durék veterúiuuikuak űr. Kiss
ANTAL nmak köszönhetjük.

- S T U K : Juhrb. ilcr le. k.i/cvl. ]leicli*-A>nt.lS(tt, Bil. Xl\.p. 403
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kát én nagyobbrészt fis. palákrnk tartom. E részben
pontos és kimerítő petrografiai vizsgálatok igen
szükségesek volnának. A szepességi durva konglo-
merátok fekvésükben fekete palákkal váltakoznak.
A Rima-völgyben és Jolava tájékán mészkő és pala
található, és pedig úgy, hogy az utóbbi majd min-
dég az alsó helyet foglalja el. Szép példát nyújt a
j.jlsva-taploczi Streborna tájéka, hol az ős palákon
köszénképleti dolomit és mész, ezen pedig tríaszdolo-
mit és mész rendes re tegzeiben következnek, Szendrö-
nél és Edelénynél csak a kőszénképlet tagjai vannak
kifejlődve, melyek FOBTTERLIS szerint három tagba
foglalhatók össze.1 A Bükk-hegységben a kőszén-
képlet agyappalából,'homokköböl és konglomerat-
ból áll. E csoportban az ős palákra nem mindenütt a
köszénképlet és erre a dyasz következik, hanem a
dyasz-képlet tagjait igen gyakran közvetetlenül a
kristályos palákon leljük, s ezeket azután vörösszínü
homokkövek födik. E vörös homokköveket gyakran
melaphyr töri keresztül (a Garamvölgyében, a Vág
mentében és Saepesmegyébon). Az Alacsony-Tátra
melaphyr-közeteiről bővebben ír HÖFEE.S A telgárt-
tisaolcüiöbölben a dyasz-közetekteljesen hiányzanak.

ErczfeklieTyek ás első csoportbeli devon,-, Icöszfn,-
és dyaszképletben,

Gömörben Dobsina : kobalt, nikkel, fakó- és vas-
érezek, zöldkőben és devon palákban.

Jolsi'ai és ohtinai Dubrava: gálma, spbalerit,
réz-, ólom- és vas-érczek kösaénképletbeli dolomit-
ban és mészkőben, mely elsökori palákon nyugszik.

Liic-s/irt, Bárka köszénképleti mészkőben és fekete
palákban vörös-vaskó.

Szepesmegyében : a gölnicztölyyi, rab'insvifeni,
ktioüi, hnilcczi vaskő-fekhelyek réz- és fakó érczezel de-
von-palákban. Rostákén, Tiiiidt, Ketttsrpataka pátvas-
kö, fakó- és réz érez, zöld és szürkevakke-palában.

Borsodmegyébi. jn: Szeiidrű és Szaltrnna tájékán
a köszénképlet mészköveiben barna-vaskő.

Triász. Az alsó trinszképlutböl csillámos, vörös,
zöldes, sárgás wrfeni palákat, és sötétsánü mész-
követ találunk a Vág völgyében, Hodrusbányán, a
Garam völgyében s a telgárt - tiszolczi Öbölben.
Tiszolcznál és Marán szka-Hutánál azonban kagyló-

mész fekszik a régi palákon. Lipócz-Szilistyétöl
kezdve éjszakkeleti irányban az alsó triász kőzeteit,
kiváltképen a vörös, sárgás és zöldes werfeni palá-
kat, valamint a sötét színű guttensteini meszet lát-
juk tovahúzódni Cgetueken, Körösön, Hosszúréten
és H-irskúton át Dernőig, Lucskáig, Barkáig. Torna-
inegyében Almás tájékán, Jablonozán, Körtvélye-
sun; a Bó'lva völgyében Komjátitól dél felé Szilas,
Szögliget, Perkupán át egyrészt Szalonnáig, más-
részt Jósafő felé Petriig. Egyes werfeni palaszigetek
észlelhetők még Lekenyén, Pelsőcz-Ardón, Borzo-
ván és Sziliczén, felső triaszmészliővel és dolo-
mittal fedve. 1 HAÜER egyes szigetekben kagylóme-
szet is talált, így a sztraezenavölgyi rnészterületen, a
Kadaim-hegyen, Nandrás, Deresk és Licze tájékán,
továbbá Lipóca, Jolsva, Jiüiloneza, Sain, Varbócz,
JósafÖ és Martonyi közelében.

A )7íí(ti emeletet, mely eddigelé a Vágvölgyön
és Zemplénmegye egy részén kívül, területünkben
ismeretlen volt, a deraö-sonikegyi nagy fauna által
legújabb időben Gömörben is ki lehetett mutatni.
E nagyfontosságú helyre legelőször SCHNBIDER
GUSZTÁV figyelmeztetett, és én 1877-ben bemu-
tattam azt STÜRZENBAUJI JÓZSEF m. k. geológnak.
Si-ÜRZKNiiAim úr tanulmányainak eredményét bi-
zonyára terjedtebb dolgozatban fogja közrebocsá-
tani, s így e helyütt az ő értesítése nyomán rö viden
csak azt jegyzem meg, hogy Dernön kösszéui réte-
gek fordulnak elő, úgy szintén dachsteini mész és
alkalmasint liasz és jura-rétegek is. Folyamatban
lévő kutatások e rétegeknek tovább terjedését szán-
dékoznak megállapítani, s így azoknak befejeztéig
térképileg ki sem választhatók.

A felső triaszmész és dolomit Zólyom-, Szepes-,
Gömör-, Torna- és Borsodmegyében nagy területet
foglal el, s az utóbbi időben, kivált Gömörben Fel-
iSci-Ai-dúii, gálma fekhelyei által vált nevezetessé.

Felső triaszmeszet találunk: Tiszolcz, Murány,
Kövi és Licze, Szilistye, Bndóbánya-Telekes, Mel-
lété, Horka és Hubó tájékán; de továbbá a Süüiczei
nagy fensík, a pelsöezi nagy hegy, a Konyárhegy,
a koinjáti Hosszúhegy, a martonyi Szárhegy, a
hídvégi és bódvalenkei sziget, a lieztii szigetek és
hegycsoportok, a sztraczenai tönizs, a Galmushegy
szintén ide számithatók. Megemlítendő k volnának
még a szarúkö-meszek Harkács és Szölös-Ardó vidé-

H A V K R , IÍV--í/i'(i; '2?'ií/ífVi, p. 510.
HÜFEK H.: .V. J. f. J/ín. Leoulwtl 1371. MADr.ttKF.tca: t'-'Mt. K'Wmit. 1«77. j i iu ius i füzet.
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kéről. A felső triászt területünkben eddigelé kövület
nélkülinek tartották; de a legújabb időben szintén
STÜRZENBATJI úrnak sikerült e rétegekben jellemző
kövületekre találni, ígypéM. Pelsöcz-Ardón. A Petri
határban a Bulyamér forrásnál (Kopasz tető alatt)
általam talált és STÜBZICXDACM által meghatározott
kövületek (Pecten sp. Posidonomya obliqua, Hauer,
Daonella.) szintén a felső triászt jellemzik. E mészkő
petrographiailag és valószínűleg palaeontologiailag
is megegyez a pelsőoz-ardóival- A göiuör- és torna-
megyei triaszmész az által is nevezetes, hogy felü-
letes üregeit, hasadásait vasban bővelkedő úgyneve-
zett fém; ross«-agyag tölti ki. E terra rossa kivált
ott fordul elő, a hol a mészkő szép fehér színű, igy
például Aggtelek-Jósafö tiíjékán, de más helyen is,
péld. Liczén, Beretkén, Mellétén feltűnő. A terra
rossa, mely egyébiránt a magyarországi juramészen
is ismeretes, p, Arad- és Biharmegyében Szirb, Rév
tájékán, NEüMAYERésFucus * legújabb észleletei sze-
rint globigerma-iszap. Annyi bizonyos, hogy s, terra
rossa előfordulása lényegileg éghajlati viszonyoktól
is függ, és csak ott jelentkezik, a hol száraz ógalj
uralkodik. Gömörbeu az egész Sajó és Bódva közti
mészterületet «száraz völgynek* szokták nevezni

Érczfekli-elijek az első csoportbeli triász, liasz-.
jura-, kréta- és harmadkori képletekben:

A már emiitett pelsőcz-ardói nevezetes gálma-
érczen kívül, a werfeni palákban és mészkőben barna,
vörös, mangánban bővelkedő vaskövek fordulnak
elő: Licze, Lekenye, Mellété, Szilistye, Ispánmezö,
Kövi tájélián Gömörben; Rákon, Martonyin, Telekes-
Eudóbányán Borsodban; Wallendorf tájékán Sze-
peBmegyében.

A rháti képletet már fentebb a 4-dik lapon tár-
gyaltam. Liaszszal és jurával Dernon kívül Beie-
terczdánya kornyékéit találkozunk a Garam völgyé-
ben, aLubohnai hegységben, a szalonnái kís hegyen
mint vasban bővelkedő liagzpalával és Bugyikfalván
egy kis szigetben.2

Krélaképlelbcii lerakodásokat találunk a Vág
völgyén, valamint Borsodban, Uppony és Tapolcsán
vidékén, a hol vasérez-fekhelyek is fordulnak elő.

A harmadkori eocén és neogén képletekből föl-

1 Verh. dér geol. R. A: 1875. 3-11. sz.
A fcirpiti Jurával bővebben foglalkozott. NEOMAVEK M. L. :

Jurastudieu. Jalirb. dcr geol. Heithi-Aasl. 1871.

említem a kárpáti homokkövet, mely taglalt terüle-
tünket észak felé határolja, úgy szintén azokat a
neogénrétegeket, melyek az a.lsó Sajó mentében a
Bükk-hegységig elterjednek, és a melyekben a felső-
magyarországi vasiparra nézve elég fontos barna-
szón- és lignitrétegek fordulnak elei, úgymint Ózd,
Náílasd, Caenter, Dísznósborvát, Királyd, Kazincz,
Edelény tájékán.

Az érez-fekhelyekre nézve lényeges továbbá a
trachyt. Nevezetes a selmecz-könnöcüí, veporhegyi
traohyí és annak tufája. Az ércztartalmú közét Scl-
meczcn. és kön^ékén föbép a zöldkő. KrcuTHorfN
e kőzeteket «zöldkő-tracliyt» név alatt foglalta ösz-
sze. SZABÓ JÓZSEF legújabb vizsgálatai szerint : a
kisiblyei tracliyt, melyen a bazalt áttör: biotit-
amphiból-andesin-trachyt, zöldkő állapotban, ille-
tőleg biotit'amphiból-andesin-kvarcz-trachyt, piros
gránáttal. A Szitnyahegyen augit-trachyt töri át a
biotit-trachytot; az üregekben, melyek a beolvasztó
és a beolvasztott trachyt között képződtek, íridymit
fordul elő. A szitnyai trachyt eltérését már PjstTKÓ3

és BEUDANT 3 felismerte. Augit - trachyt kitörések
kimutathatók még a selmeczi völgyben és Selmeez
városában több helyen, a Vereskútnál, Tepla előtt és
Szklenó közelében. A Paradicsomhegy zöme : biotit-
amphiból-labradorit-andesin-kvarcztracbyt. Az au-
git-trachyt a biotit-trachyt fekűjét képezi, s annak
feltörése által képződött Selmeez völgye. A biotit-
trachyt öregebb mint az augit-trachyt és bazalt. A
hodrusbányai u. n. szyenit4 az ásványtársuláe alap-
ján csupán petrographiai szempontból a gránitok-
hoz sorozandó, s különösen BOSENBUSCH osztályo-
zása szerint agranitit amphibollal" volna a megillető
neve. Minthogy pedig a kőzet nem öregebb mint har-
madkori, a fiatalabb orthoklasz-kvarcz-közetek közé
teendő. Egy külön zöldkő-trachyt képlet geológiai ér-
telembea nem létezik; önálló propylit eruptió soha
nem volt.

Előforduló erezek Selnieczen: galenit, aranytar-
talmú pyrit, aranytartalmú zínopel, argentit, vörös-
fakóércz, ezüsttartalma fukóércz, termés ezüst, poly-
basit, stephanit; ásványok: mangánpát, mangano-
calcit, amethysí, hegyikristály, chalcedon, jaszpisz,
aragonit, sphalerít, antimonit, markáéit, ehalkosyn,

i Foldt. Kijil. 1878, p. 2.
" PETTKÚ : Geol. Kürté von Sí-heiiitlícz, 1853.
3 Vvyaye min- tjfvL 314, lap.
4 SZABÓ J.: Földi. Köd. 1878, p. VÍZ.
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czinnóber, adulár, pyrrhotin stl>. Megemlítendő aa
újabb időben az líjbánytii-trachyt egyes üregeiben
felfedezett ritka pharmakosiderit.1

MÁSODIK CSOPORT.

(A HUIINÁD VÖLGYÉTÜL A. VIHORLAT-GUTIN HKOYSÉGIG.)

Az eperjes tokaji trachythegység Kapitól kezdve
Tályáig húzódik, éjszakdéli irányban a Hernád folyó
keleti partján. E hegység éjszaki sarkánál veszi kez-
detét nz É. Ny.-tól D. K. felé csapó Vihorlat hegy-
ség, melynek folytatása a Gutin hegybe és az erdélyi
Hargittába csap át. E traehytvonallal párhuza-
mosan elterjedve látjuk a széles, homokkő-övet, mely
ilyképen a nyugoti Kárpátokat azzal a hegylánczczal
köti össze, mely az erdélyi közép területet környezi.
E hegységek geológiai alkotása igen egyszerű. Ál- j
kotó kőzetei a következők: kárpáti homokkő, elszi- !
getelt jura- és krétamész-szirtekkel az éjszakkeleti i
részben, továbbá trachyt és ennek másodlagos i
képződményei: trachytbrecciákés traehyttufák; végre i
fiatalabb harmadkon lerakodások a dél nyugoti rész- |
ben. A vonalnak délkeleti végón a felső Tisza vidé- j
kén, M.-SzigettöI éjszakkelet felé leljük azon nagy [
kristályos tömegnek végnyulványait, mely itt további i
folytatásában régibb réteg-közetekkel összekötve,
Erdélyt éjszakkelet í'elé elzárja vagyis körül övedzi.

Minthogy ebben a csoportban a trachytközetek
állanak előtérben, legelőször ezekkel foglalkozzunk,
s azután térjünk át a kristályos közetekre és az
üledékes képletekre. A homokkövet ezúttal mellőz-
hetjük. Ercatartalomra nézve úgyis lényegtelen,
legfeljebb a petróleum és az ozokerit előfordulását
említhetjük meg, valamint a homokkövek palaagya-
gában vékony szalagokban fellépő sphaerosíderitet.
A bereghmegyei alsó-vereeskei homokkövet fedő,
sötétszínű, lágy homokos agyagokban PAUL G.3

szerint sphaerosiderit-görgetegek, valamint a mész-
pát-erekben, melyek a homokkövet szelik, drago-
mitek (marmarosi gyémánt) fordulnak elő.

Tmchyt. Azeperjes-tokaji vomü egyes kitöréseknek
hosszú sorozatából áll, egy délről éjszaknak irányuló
hasadás irányában. DOKLTBK " Erdély és Magyaror-
szág dáezitjait vagyis kvarcztrauhy tjait a trtichyttísa- :

1 l)r. K i i K N X K i t J.: Fí'Ml. K'nd. 1x7-1. j i . 33.
- Verh. íleriiitJ. K. -I. 1«77, p. ISO.
•' TBCHKSIUK . M. ílilth. 1*73, II.

Iád azon tagjaihoz számítja, melyek andesit név alatt
ösmeretesek. KOOH ANTAL * az eperjesi trachytot szür-
ke vagy amphibol-trachytnak nevezi. WOLF HENG. 2

zöld kötraűhytot (érozvezetö andesit), ércznélküli an-
desitet, kvfircztrachytotstb. különböztet meg. SZABÓ
JÓZSEF szorint e közetek a következő osztályokba
sorozhatok : l . Augit-andesit-trachyt , összekötve
zöldkö-trachyttal. 2. Biotit-amphiboltrachyt, korára
nézve öregebb mint az augit-andesit-trachyt. A Vi-
horlat-Gutin hegységi trachyt vagy dnuit, mely
utóbbi név alatt Dr. HOB'JIANN KÁROLY az andesin
kvarc.z-amphibol-augit-trathy tokát foglalja össze,
Kapnik bányától széles övben északnyugoti irány-
ban Felsőbánya és Nagybánya vidékén át Lapos-
bányáig, onnan nyűgöt felé Nagy-Sikarlón át,
északkelet felé pedig az avasi harmadkon medencze
partjáig Vámfalu és Felsöfalu közt húzódik és terül
el. E közetek folytatása található még Bikszádnál,
Tárcánál és Visknél. Az Ungh folyó bal partján el-
terülő hegységet E Y B Á U ISTVÁN a szerint byto'vnit
trachyt (Augit-Andesit) alkotja, inagnetit ós augit
tartalommal. A napyobb trachy t- cső portok szélein
rhyolitot találunk, mely hatsilmas tufalerakodással
van összekötve. A kászonyi rhyolith-tul'ák és breceiák,
valamint Szerednye és a Beregszász mellettiek is
a timsó előfordulású által nevezetesek. FÖlemlíten-
dök továbbá a gránátot tartalmazó vorocsói tufák
az Ungh völgyében, trachyt és homokkő közt, és a
dubriniczi porczellánföld. A Gntin-liegység tracbyt-
jaiban HOFMANN szerint tridymit is fordul elő ; ugyan
ő említ még chabasitot Felsőbányáról, adulárt To-
tósról és anthrauitot Ökörbányáról. Vaskő előfordu-
lásra nézve o területijén legfontosabbak a trachyt-
breeeiák és trachyt-tufák. A rnarmarosi harmadkori
traohyt tömött, finom szemcsés, barnás- zöld színe-
zetű; a tufa barnás-zöld anyagból áll; amphiból
oszlopszeríí kristályokban szórványosan mutatkozik,
s a kristályok íeketés-zöldes színűek. A aöliíkö-
trachyt kiséröje melaphyrszerü mandolakő.

A krigtálijun kfizet ékből szürkevakke és szürke-
vakkepalaj szemcsés mcsz, csillám, chlorit és agyag-
pala, fordul elő : a Pietrosz, Pop Jván, Scerban, és
Polonenka hepylánczolatokban mint csillám- és
chloritpala; nyűgöt felé húzódva e közétek szürke-
vakke-palával váltakoznak. A Teuipa hegytől mint

i l-'i'Mt. Kfcl. 1S(W, f. 30.
i Jalirl,. ,l,'i' íjnil. II. .1. 1K81). ]
' t':Mt. Ki'il. l«7íi
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csillám-, chlorit- és Süürkö-vakke-pii l i ik északra, tar-
tanak egészen Kal>ola-polyáníHg, innen nyugat felé
tartva a krétíilvópzöd menyek alatt eltiirmok. Az ős
kőxetflt közé települve, tönizs alakban szemcsés, ké-
kes mészkövet találunk Fi-jérpataknál, a Tis/.fi és a,
Visó összefolyásán alul, és a Kobila hopylanezol.it
keleti lejtőjén. Kvftrczittal találkozunk Lonkán, ii
poluimki völgylien.

Triász, jura, liani !•$ kivta. A rnészszirtoknek
fötömegét fehér és vörös c-riuoidamész képezi ; felette
vörös guinósinész van ammonitekkel, továbbá, jura-
szirtek. Ez utóbbiak ösmeretesek Dolhánál Mar- j
mnrosbau ; ide tartoznak a kőrösmezei strambergi
töredékek is. Krétaszirtek a Taraczko völgyéből
említhetők. A marmarosi érczhegységben a triász
képviselői a \verfeni palák Bálion felül, hol a szürke-
vakke-palákat fedik ; .1 liaszltépletb&l pedig fehér,
niárványszerű mész fordul elő, mely a Szerednél -
Bikn, patak halpartján a traehyt-feltöréseket fedi. —
A kréta képviselői : durva szemcséjíí homokkövek, |
csillámban bővelkedő fekete palaagyagok, szürke
mészkő , durva mész és liomokkő-konglomerátok.
Ezek kristályos kőzetekre rárakodva a niensuli
havastól a Tis/,a és Visó közti ttTÜletig fordulnak
elő; átszelik a Visót és a jalinjiai harmadkor! kép-
letek alatt eltűnnek.

Harmadkot'! képzödésű homokkővel és szórvá-
nyosan nummulit-mószszel Lonkánál és innét Husz-
tig találkozunk,

Érczfekh-élyek a jii

A mátrai tracliythegységből, mely azonban mái-
nem tartozik az általam jellemzendö területbe, ér-
demesnek tartom fölemlíteni a ritka margit ásványt,
mely ezen a traeliyíon áthúzódó tel érékben (Lahocza-
hegy, Katarina- és György-tárna), és pedig szarukő-
telérben fordul elő ; T megemlítendő egyszersmind
a SZABÓ J. által bővebben megismertetett irchrlit
Szarvaskőről. a Az eperjesi tracliyt-hegységben, és
pedig a sóvári begyekben a világhírű vörösvágási
(cserveniezai) opáJokon kívül fölemlítbetök az álta-
lam már megismertetett klausnvai nntimon- és ezüst-
ércz-telérek. !! Zemplénben: a víummó-liánszkai,
Unghban: a tárnái, láazi, szerednyei, Andrasócz és

• SZABÓ J. : Fi;j,U. KK:I. 1S75, p. JCO.
* RHdt. K,Kl. 1877, p. 170.
1 Verh. dergevl. 1L A. 1875.

I")obroka közti, Bercgbcn: a bilkoi, Ugocsában: a
rákócKÍ- és a sósujfalnsi; Marmarosbíui: a kirvai,
boli, bozseni és búd falvi ; &zatm;írban : a inojzes-
falusi voslíö-fekliclyeli, mindannyian traeliyt-breoeiá-
bíin ós liifiíban. A kristályos kőzetekben Mnrmaros-
ban: Mensiil, Dobai'iinya, Licsánka, Szeretpiai,
Sólyma, Rali ó, Bánszky stb.; a, niaruiarosi kréta-
képletben : a Inbi és jaliukai vaskő-feklielyek.
Viskón és Turczon: ólombányák daeitban. lllobán,
Miabányán és Láposbányán: ólom, aranytartalmu
kénes érez ós fakóércz előfordulása daeitban. Nagy-
bányán : kvarcában arany- és ezüst-órczek. Nagy-
bányáról (Háromtölgyesbánya) megemlítendő: ter-
més arany wádou, magnetiten és aduláron. -Fekete-
és Felsőbányán: aranytartalmu kénes-ércz, fakó-ércz,
ólom- és czink-ércz, realgár, antimon, termés ezüst
stb. Igen érdekes a felsőbányái n.n. Leveskülbánya,
hol az egyik oldalon a trachyt valami finom, szem-
csés vöröses szürke agyaggá mállóit szét, melynek
számos vékony repedése adulár-líristályokkal van
kibélelve. Ezzel az élénk fehér adulárral pyrit,
íírzeuopyrit, markazit, chalkopyrit és némely-
kor még egy kókesfekets ásvány található, meljT

nem egyéb mint wolframit. Ezt az ásványt eddigelé
csak a, legrégibb képletekben találták, a hol ónkővel
együtt fordul elő. Ily aránylag fiatal kőzetben való
előfordulása azonban, mint a felsőbányái traohyt, a
régi és fiatalabb kőzetek közötti analógiára utal, s
ennek alapján nem csodálkozhatnánk, ha Felső-
bányán ónérezek fedeztetnének fel,1 melyek eddigelé
Magyarországon nem találtattak. Felsőbányáról és
Kapuikról említésre méltók még a mangánban bő
velkedö spbaerosi derítek és a szmikit (mangánszul-
fát). 2 SZARÓ JÓZSEF oly antimonitről tesz említést,
mely Erdöbényén opál-érben fordul elő.3 Kapiiik-
Mnyán fakóércz, spbalerit, galenit, pyrit és ehalko-
pyrit, valamint termés arany és termés ezüst fordul
elő antirnon-ezüstérezekkel. Borsabányán, Totóson
és Budfaluban: rézérczek zöldkötrachytban, továbbá
aranytartalmu pyrit és fehér ólomércz. Felsőbányán
a fentebb elösoroltakon kívül rnég a következő ásvá-
nyok fonluluak elő: proustit, pyrargyrit, miargyrit,
rittingerit, Freislebanit, diaphorit, pyrostilpuit,
Kenngottit * és Dietrichit."

< KBF.SNÍII J.: Min, Mitlh. Ifi7», I. f.
= SonnoKKiNor.il: IVr7i. iler fffai, Jl. A. 1S77, p. 114.
a I-'i/líli. Kitel. 1S70, ]>. ItIS.
1 KiíESSKii.: TtriiiíxzfUuil. Küzl. 1877, p. 200.
5 SainoExiNaxx : Terh. (t(r geol. R. A. 1878, p- 1S9.
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II. SZÁKASZ.

Magyarország délkeleti része és Erdély,

A régibb közetek gyüríi hegysége, mely Er.lély
középrészének harmadkori képletekből és diluviális
rétegekből álló rrmgas fennsíkját körülövedzi, észak-
keleti és keleti részében t. i. Marmarostól kezdve
Brassóig, közvetetten folytatása a Kárpátok azon
vonalának, mely délkeleti irányát itt már egészen
délire és végre délnyugotira változtatja. Ennek a
vonalnak folytatása az a hatalmas kristályos tömeg,
mely Erdélynek déli határát képezi. E tömeg iránya
kezdetben Ny, D. Ny., később délfelé fordulva s
Szörény- és Krassómegye hegyeit képezve a Dunáig,
sőt azon túl Szerbiába is követhető. A Maros völ-
gyétől elválasztva, az említett tömegnek nyugati
szögieíétől-emtJkedik fel a nyngot-erdélyi hegylánez,
mely déli felében az úgynevezett erdélyi Erczhepy-
ségben, valamint a Biharliegységben terjedelmes
hegytömeggó válik, míg éjszaki felében csak igen
mérsékelt magaslatokból áll. Eszerint ebben a cso-
portban ismét liárom alcsoportot kell megkülönböz-
tetnünk, és pedig:

a) a Kárpátokat,
l) a dél-erdélyi határliegységet és a bánsági

hegységei,
c) a nyűgöt-erdélyi Érczhegységet és a Bihar-

hegységet.
E Uárom csoportban a kristályos közétek nagyobb

részt oly módon vannak elosztva, hogy a régibb
üledékes közétek kiválóan a gyűrű külső oldalain, n,
kristályos tömegen nyugszanak, mig ellenben belső
oldalain, az erdélyi középterület felé, n, kristályos
közétek nagyobbára csak harmadkori kőzetekkel
jönnek érintkezésbe.

Az első és a harmadik alcsoportban & traehyt
családból való kitörésbeli közétek vesznek részt a
hegységek alkotásában, míg ellenben a déli csoport-
ban ezek ritkábban fordulnak elő.

Minthogy nekünk föfi-íyelmünket a vaskö-fek-
helyekre kell fordítanunk, nem terjeszkedhetünk ki
e három csoportnak oly részletes jellemzésére, inint
a felsö-mngyarországi hegycsoportoknál, hanem
fölütuni alkotásuknak voltaképen csakis vázlatára

j kell szorítkoznunk. Az első csoportban ugyanis csak
j egynéhány és nagyobb részt mér rnivelésben sem
; lévő, többnyire tracliytban előforduló vaskő-fekhely

érdekel bennünket, s így ezeken kívül a többi köze-
| tekét csak futólag órinthetjiik. Á második alcsoport-
i bán Hunyadmegye és a Bánság érdekesek tárgyunkra
i nézve, míg a harmadikban már csak Arad-, Bihsir-
j és a volt Zarnndmcgyének egy része férkőzik na-
: gyobb fontossággal föladatunk keretébe.

a) A KÁRPÁTOK.

Minthogy tárgyalandó vnsércz- fekhelyeink e
nagy csoportnak csak egy kis részében fordulnak
elő, a mely rész Alsó-Fehér- és Udvarhelyme«yébe
(Háromszék, Csikszék), tehát n, tulajdonképeni Szé-
kelyföldre esik, csak, röviden sorolom fel az alkotó
kőzeteket HEIUÜCH l beosztása szerint:

Á székelyföldön három hatalmas hegyláncz hú-
zódik keresztül, ú. m. a Kárpátok, a H:u-gitta tracbyt
hegysora és a persányi hegyMncz. A geológiai alko-
tásban következő képletek vesznek részt:

J . Kristályos t's tijnteya ki">z$tvk:
a) Szyenit.
b) Miascit.
c) Ditroit.
d) Szeincsüs mészkő.
e) Cliloritpala.

f) Kova- és graphitpala.
ff) Csillámpala.
h) Aetinolithpala.
i) Gnájsz.

2. Paíaeozoi képletek:
a) Szilur l
1) Devon \ képletek hiányzanak
c) Kőszén J
A) I)ynsz

Ennek a képletnek kvarczitos kőzetei, vörös

1 Dr. HKHBICÍI FREESL'I: A siftflyfaltl fálilt. él ű*l. t. leírása,
M. kif.J'ültlt, int. eiiíöfijfií 1078.
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brecciái a Nagy-Hagymási hegylánezolatrft szorít-
koznak.

3. Jl/eío.-ni kí'plctcl;:
ti) a triaszképlet képviselői a következő tagok ;

dolomitos mészkő, werfeni pala, guttensteini mészkő,
hallstadti mészkő;

b) .1 jura-képletet képviselő tagok: a gresteni
rétegek, a klaus-rétegek, inaim és titlión ;

c) a kréta-képlet a következő alosztályokból á l l :
ci Világos-sárgás és fehér homokkő.
cs Konglomerátok és brecciák, mészkövei és

paladarabokkal.
rs Sötétszürke kárpáti homokkő (flysch)-
c-4 CaprotinH-mcszliö és konglomerátok.
és Felsö'kárpáti-homokkő (Gault.)
co Márga a senoni emeletből. A krétához szá-

írathatók még az ojtoz-sóosmezői menilitpalák és
a petróleum-tartalmú rétegek.

4. Kaenozoi képletek;
Azok a képződmények melyeket eddig az eocénbe

számítottal;, határozottan a krétához tartoznak.
Kétség e tekintetben csak némely konglomerátok és
homokkövek állására nézve forog fenn. A neogZn-
képlet lerakódásai, melyek a legnagyobb tért foglal-
ják el, a következő alosztályokba sorozhatok :

a) A mediterrán-emelet (Hargitta hegység keleti
határa) képviselői: sós-agyag, kősó és kvarcz-ande-
sittufák.

l>) A szá'rmát-emelet (Székelyföld egésa nyugati
része) képviselői: szürkés agyag (Tegel) és homokkő-

c) Congeria-róteg (Háromszéki völgy). HIÍHBICH
ide számítja a Hargitta hegység trachyt-tufáit és
konglomerátjait. Ezekben a rétegekben hatalmas
barna-kőszéntelepek és sphaerosiderit-behelyezke-
dések találhatók.

Eruptív közetek :
1. A triászban:
n) Porphyr: felaitporphyr.
b) Porphyrit.
c) Melaptryr és mandolakö.
d) Olivin-gabbró.
c) Szerpentin.
f) Labradorkö.
2, A ueogéu korszakban :
Trachyt, és pedig a Hargitta-hegységben a kö-

vetkező négy csoport:
a) Oligoklasz-arnphiból-biotittrachyt (a Büdös-

hegy tömegét képezi).
MAIIERSPACK : N A C V A I t O J l S Z Á Q VASthCX-FKKfiU.YUJ.

h) Andcsm-aiigit-amphibol-andesit (a Hargitta
hegység fötöniegét képezik).

c) Augit-andesit (a Hargilta hegységben minde-
nütt a középső tájékot és a legkiválóbb helyehet
foglalja el. E harmadik osztály kőzeteihez járulnak
a némely helyen előforduló olivinsziklák, melyeket
már a bazalthoz vagy a dolerithoz lehetne állítani )
A Hi-Rmcn által gyűjtött hargittai andesiu-trachyt-
ba.n és pedig Gereeses tájékáról, szabad szemmel
látható tridymit fordul elő.1

Basáit. Legterjedtebb a bazalt a persányi hegy-
ségben és pedig annak középpontjában, Hévíz mel-
lett. Takaró, telér vagy láva-folyam alakjaiban
lép fel. Az utóbbiak közt legérdekesebb a hévízi
láva-folyó; itt t. i. a lávaneniű bazalt az Ült völ-
gyébe omlott, s a Mvaáron keresztül a folyó később
új utat vájt magának.

ÉrcefekJidyek. Ol&ilá.posláttya: trachytban, ho-
molsköbsii palaagyagban, csillámpalnban: galenit,
ohalkopyrit, sphalerit és termés arany.

Rodna: cs i l lám-és amphihol-palában, trachyt-
ban (bioíit-andssit) érintkezéssel szemcsés ínész-
liövel: pyi'it, markaait, galenit, mészpáttal és
ankerittel.2

Sinka: kvarczporphyrban, mely csillámpalába
van behelyezkedve, ezüsttartalma galeuit.2

Bálán, Szt. Domokos mellett: chloritpalában réz-
érezek. Korásznáii: siderit. Alsó-Rákoson, Vart/ya-
soii: vörösvnskö. Szt.-Kercsstbányán, Bardoczon,

s egyebütt barnavaskö.

M A ]>ÉLER])ÉLYI HATÁRHBGYSIÍG ÉS A BÁNSÁOI

HEGYSÉG.

A Pojana-Möruluitól kezdve K. Ny. irányban
kristályos kőzetekből alkotott határhegység húzó-
dik Boldogfalváig. Az első szélesebb völgyszakadást
a hátszegi völgy képezi, melyet egy alacsony nyereg
választ el a Zsily völgyétől. Nyugati irányban ez a
hegyláncz a bánsági nagy tömzszsó terjed ki, mely-
nek főiránya éazakdélre tart. Ez az irány két,
nagyobbára üledékes közetek alkotottá vonalban
tűnik elő, a mely vonalak délfelé a Dunáig csapnak.
A keleti vonal Karánsebes tájékától folytatható Me-

i DOELTER : Vérit, tlcr gcal. K. .J. 187C, |>. 231.
= SÜSSNEB F.: Kerg und listtenm. Zeitung 1S76, p, 299.
3 C O T T A : Er:lar>cr>.t.?.2lü.
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Mdiáig, a hol főbb ágra oszolva Berzaszkáig és
Orsováig követhető ; a nyugoti vonal pedig Német-
Bogsántól délfelé húzódik Moldova és Dolnia-Lup-
kováig,1

Kristályos kt'izetek. Gnájsz és csíllámpalft a Ketye-
zát és a Pojána-Ruszka hegységben; agyagpala a
Nevoj hegységben; ampbibolpalák,szemcsés meszek,
szerpentinek, chlorit- és talkpalák a gnájsz, a csil-
lámpala és az agyagpala-rétegelibe behelyezkedve
sok helyen találhatók. A szemasés mész főszerepet
játszik a Pojána-Buszka hegységben Yajda-Hunyad-
tól kezdve Lunkányon át Gladnáig. Erassó- és Szö-
rénymegyében három vonalat kell figyelembe ven-
nünk, melyek szoros kapcsolatban vannak a fentebb
említett két üledékes közetvonaSlal.

A legkeletibb csoport fökép gránitból áll és Bal-
vasniczától Ogradináig húzódik ; közbe esik a jabla.
niczai harmadkon öböl és a domasniai porphyr.
Moldovaiéi a Duna bal oldalán Berzaszka felé egy
gnájsz-gránitnak mondható kristályos közét lép fel ;
legnagyobb részt darás és puszta szemmel is kive-
hető benne az uralkodó földpát, a zsírfényü kvarcz
és a fekete csillám. Kőszénkorszakbeli palákat és
dyaszrétegeket ebben a vonalban is találunk. A má-
sodik csoport a Kapusin hegytől délnyugati irány-
ban húzódik a Dunáig és szintén gránitból áll.
A harmadik vonal végre, mely Német-Bogsántói
kezdve Uj-Moldováig terjed, azon kőzetből van
alkotva, melyet régebben szyenit néven, COTTA
inintbanntit, NIEDZIVIEZKY mint kvarcz-diorit, SZABÓ
pedig, mint nndesin-kvaroztraehyt közetet különböz-
tettek meg. Az új -moldovai ű. n. szyenit-közet nem
egyéb, mint andesin-kvarcztraehyt és azonos a
vlegyászai daeittal. A délbánsági (Új-Moldova,
Szászka) kvareztrachyt másodkon (kréta) mészko-
vön és kristályos palákon tör keresztül, a nélkül,
hogy harmadkoriakkal érintkeznék. A kvareztrachyt
pyritet foglal magában, mely helyenként az érint-
kezésbeli képződmények között oly nagy tömegben
fordul elő, hogy bányászati mívelés tárgyát képezi.
Legfeltűnőbb geológiai viszonyban van ez a kvarez-
trachyt a bazalttal, mely két télért alkot benne. Az
északi telérre a n Szentháromság!) bányában bukkan-
tak, a melyet kénes erezek termelése végett nyi-
tottak. A bazalt fiatalabb mint a traohyt, fiatalabb
mint a trachyt érezesedése, de több körülmény arra

i HAL-EB : GeoL Üelmíchti-Karte. Pag. 84. (1-i.)

mutat, hogy a két közét között származási össze-
függés van. A moldovai kvaroztrachytnak folyta-
tását találjuk Szerbiában, Majdanpeknél és Kucsai-
nánál.

Megemlítem még a következő szerpentin-töm-
zsöket: a Tiszovieza és az Eibenthal környékén
levőt, mely a chrómérez előfordulásáról neve-
zetes, és a Vaspatakon és Sagradia tájékán találha-
tót. Melaphyr Ruszkicza közelében fordul elő.

Köszénképleti kőzetek a mehádiai, valamint a
stájerlaki vonalban találtatnak. Ez utóbbiban a
kőszénkorszakbeli palák az alattuk lévő öspaláktól
csak a ben nők talált növény-lenyomatok (Calami-
tes) által különböztethetők meg.

Dyasxképluti konglomérátok és vörös homokkövek
Krassó- és Szörénymegyében részint a köszénképlet
felett foglalnak helyet, részint pedig közvetetlen a
kristályos palák után következnek.

Triusz. E közetek ebben a területben még nin-
csenek teljes biztossággal meghatározva.

Liasz. A stájerlaki vonalból a berzászkai kövü-
letekben bővelkedő közép-liászrétegek hiányzanak,
de a mélyebb, kőszenet tartalmazó lerakódások
annál nagyobb mértékben ki vannak fejlődve. A kő-
szén feletti palaagyag sphaerosiderittelepeket tar-
talmaz.

A jura-korszaknak márgapalák a képviselői.
A vörös, vastartalmú szviniczai mész ide tartozik,
úgyszintén a dománi rétegek is.

A krétak''pletet találjuk a hátszegi völgyben és a
Zsüy völgyében, Dévánál, Euszkabányán és a már
többször említett bánsági két üledékes vonalban,
valamint Szászsebestől délre egyes szigetekben.

A tieogén-íéplet kivált a Zsilyvölgyben van ki-.
fejlődve és különösen a petrozsényi nagyszerű szén-
leralsodás teszi nevezetessé. HOFMANN KÁROLY sze-
rint e tömeg három osztályba sorozható: Az alsó
réteg vörös, durva konglomerátokból áll, melyek
agyagos és meszes homokrétegekkel és tarka agya-
gokkal váltakoznak. A középső réteg, melyben a szén-
telepek előfordulnak, váltakozó agyag és finom
szeracséjü homokköböl és bitumenes palákból áll.
A legfelsőbb rétegcsoport durva, szürke, vagy sárga
szinü konglomerátokból áll, melyek zöldes és vörö-
ses agyaggal váltakoznak. A Strélöbölben, Szász-
sebes vidékén, Jabloniczán, Jeselniczán és a Néra-
völgyben szintén találkozunk e képlet tagjaival.
Megemlítem meg a felső-lapugyi tengeri rétegeket,
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melyek kivált NEUGEBOP.X tanulmányai által váltak
híresekké.

Bazalt-törazsök Szuzanovecz és Buttj'in tájé-
kán1 fordulnak elő.

A dilui'iumbúl és az allnriumból megemlítem
ama babérczképzó'dményeket, melyek Stájerlaknál
a juramészen találhatók.

ÉrczfekliclyeU. Gyaláron, Teleken, Yaspatakon,
Lvmkacsernán, Buszlsiczán, Lunkányon, Nadrágon,
Istvánhegyen, Tirnován, Moraviczán, Dognácskán
és Oraviczán vasércz fekhelyek; Dognácskán, Ora-
viczán és Szászkán ezenkívül réz-, czink-, ólom- és
ezüst-érczfekhelyek; Jeszelniczán chrórnvasliö for-
dul elő.'

c) A NYTJGOTERDÉLYI ÉKCZHEGYSÉG ÉS A BIHAR-

HEGYSÉG.

Ide tartoznak mindazon hegységek, melyek Er-
déiy és Magyarország határán csoportosulnak, s a
melyek az erdélyi medenczét a nagy magyarországi
mélysíktól elválasztják. Külön csoportokra felosztva,
megkülönböztethetjük a Hegyes-Drócsa, a Ylegyá-
sza, a Bihar és az Erdélyi Érczhegység csoportját.

A Hegyes-Drócsa hegység geológiai alkotásáról
LÓCZY LAJOSA következőképen nyilatkozik : A He-
gyes-Drócsa alatt azt a hegyágat értjük, mely
Erdély határától keletre a Fehér-Körös és a Maros,
illetőleg a Béga folyó közt, nyugatra terjed, a meny-
nyiben 'a Maros balján elterülő ú. n. lippai hegy-
séget ÍB a Hegyes-Drocsához lehet számitani geoló-
giai alkata következtében, minthogy ez amannak,
egyedül egy kimosott csatorna által elválasztott
folytatása. E hegytömeg a Bihar és az Éroahegység-
hez való rokonságánál fogva nem oly egyszerű alko-
tású, mint a milyennek a, H.uiER-féle átnézeti tér-
képen mutatkozik. A délkeleti tömeg valóban diorií.
A szyenitnek jelölt részlet Soborsin körül jellegea
(fráiífból áll, s ez a bal partra is átlép Kaprioráig.
Pernyesty, Lupesty, Troás és Obersia környékén
porphyr tömzaök- és telérek találhatók. A Kazanyesd
és Valisora környékbeli mdaphijrok a diorittörnéggel
szintén érintkeznek. Az éjszaknyugoti tömeg a
Drócsa hegy és Lippa-Badna közt terül és teljesen

1 Az erdélyi bazaltokra nézve utalok TÓTH MIHÁI/I újablt érte-
kezésére ; Fölái. Ki'al. 1875.

« Földt. Közlöny 1876, p. 85.

különbözik az előbbitől. Nagy részét
pala éa gnájszféle tömegek íilliotják, melyben az
átnézeti térképen a Radna és Sólj'mos közt szyenit-
nek jelölt helyen (/nájsz-r/ránit bukkan elő, és foly-
tatólag a diorit helyén több változattal a Konop

| fölött emelkedő Debella Gora hegyig terjed, s a Capú
Zsirnovi, a Cioka Magura és a Debeüa Gora ormo-
kat alkotja. Ez a gránitkőzet a pala csapása irá-
nj'ában K. Ny.-rá terjed ki, és rajta kívül ngyanily
irányban amphibólos, kvarcüban és csillámban szű-
kölködő közetek is nagy számmal fordulnak elő a
pbyllit közt mint betelepedések és teleptelérek.

A főtömeg tehát kristályos palákból áll, melyek
déltől észak felé övszeríien kiterjedő változatokat
mutatnak; a gránit közelében egész a Drócsáig
talktartalmú, ólomszürke agyagcsillámpala (phyllit)
települ, helyenként erős gyűrődéssel. Ebben egyebek
mellett a Drócsa déli lejtőjón szép turmalingránit
tör elő, és Paulisnál az említett gnájsz-granit egy
sarkot szigetel el e pbyllitböl, mely át meg át van
Látva a diorit és a gránit elágazásaitól.1 Kovasincz
felé a phyllit valódi csillám palába megy át, mely a
Hegyes felé kiékiil, és a világosi várhegytől a Hegye-
sig, innét a bogyestyi völgyig szilárd, pados osillám-
pala terjed el, mely nagy kvarcz kiválásairól ismer-
hető föl. Körülbelül e kettő határán több helyen a
csillárnpala szemcsés mészkörétegeket foglal magába
és ezekkel váltakozik, ú. m. a Kiadóvá völgyben,
Aranyág közelében a Verfu Varnika hegytetőn és a
bogyestyi völgyben. Jellemző, hogy ezek a csapás-
irány vonalában fordulnak elő. Hasonlót tanúsíta-
nak azok a rézérczek, melyek Kovasincz, Aranyág
és Duudnál a csillám palában calcit, kvarez és talk
áital kisért szabályos telepeket képeznek, ott, hol a
csillámpalán a legtöbb Kavarodás mutatkozik.

E palatömeg csapása állandóan K. Ny.-felé irá-
nyúi ; dülése déli s ennek megfelelőleg ott, hol a
tömeges közetek nem lépnek előtérbe, délfelé lapos
lejtőket képez és a Fehér-Körös felé meredek begy-
oldalukban végződik. E mellett azonban Kreszta-
ménes és Felménes völgyei fenekén még a neogén
rétegek alatt is fordul elő esillámpala. A Fehér-Kö-
rös jobb oldalán Deznától keletre a Móma hegy
phyllitje aHegyes-Drócsáéval mind csapás- és dülés-
irányra, mind pedig anyagra nézve megegyező, úgy

1 Ezt az előfordulást COTTA is tárgyalta. L. erről még Lóczv-
nál Fölát. Közi, 1876, 10, 12.
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hogy a két palatömeg összefüggésben látszik lenni.
Ennek az öspalának elterjedése ekként a, Hegyes-
Drócsától a Mómán át egész a, Biharig követhető,
melynek ez déli övét képezi egész az Aranyos völgy-
béli Vidráig. Eme két östömeg közé szorítva vonul
végig a heg3'ség üledékes lerakodása, roely két övből
áll: a kristályos palával mindenütt a kövületeik
által jól jellemzett gosaurétegek határosak Lippától
Madrisestig ; míg a nagyobb rész, mint úgy nevezett
(régibb) kárpáti homokkő a tömeges és aphanit-
szerü diorittal érintkezik.1

KSszénképleii agyngpalák, melyek a rokon kristá-
lyos paláktól nehezen választhatók el, PKTEES köz-
lése szerint Bózbánya déli kórnyékén, az én meg-
figyeléseim szerint pedig Taucznál, Silingiától délre
fordulnak elő. 7>.í/a.sí-közetek találhatók a Bihar
hegység keleti és északi lejtőin s a Körös folyam-
vidékében. Triász a Vlegyásza tömasben lép föl,
kisebb szigetekben e tömzstöl délre, a Bihar keleti
oldalain, és HEEBICH szerint Toroczkőnál Torda-
megyében.

Liasz éajifra-képletek kőzeteivel találkozunk a
Vlegyásza és Bihar közti tömegben, a Kódru hegy-
ségben, Kestiráta, Vaskóli tájékán. A'ív'fa-közetel;
lelhetők Bézbányán, a Fehér-Körös és Maros közti
ágban, Élesdnél a Körösvölgyben, a Királyhágó
erdőben, Hlye és Déva, Odvos és Konop tájékán
a Maroa völgyében, Lunksora völgyben Nagy-Hál-
mágynal, s az Aranyos folyó mentében. Fölemlí-
tendő Nagy-Baróth vidéke, kitűnő széntelepeivel.

Trachyt. A területünkön előforduló trachyt
SZABÓ JózaEF 2 szerint három csoportba osztható,
ű. m.:

L A vlegyászai csoportra.
II. A biharhegységi csoportra.

III. Az erdélyi érczhegységi csoportra.
L A vLfijyáseai csoportban megkülönböztet:

1. Csúcsától Bánfyhunyad felé a) csillámpalát, mely-
bül a trachyt kitör és belőle való zárványokat tar-
talmaz, b) Andesin-kvaroz-trachytot. 2. 'A Drágán
völgyben, Yalealungiban és Bemecz környékén:
a) Ándesin kvarcz-trachytot (gránitszerü) b) Or-
thoklasz-oligoklasz-kvaroz-traehytot. — '•'>. Gyerő-
Yásárhely, Kapus és Gyalu határán: a) Donátot,

1 L. Huysi.vNN K. és LÓCZY L. észrevételeit: Füleit. Kiizl. lyTíí,
•1. és 5. KZ.

! Jfüldt. K:i;l. 1874. p. 73, 178. 210.

l) bazaltot, c) orthoklasz-ltvarcz-trachytot, d)
Labradorit-trachytot (Kis-Kapus). e.) Andesin-tra-
chytot. 4. Kisbánya környékén : Andesin-kvarez-tra-
chytot.

II. A bííutr-Jiegysifli csoportban : a) Meziád vi-
déke: Orthoklas?, -kvarcz -trachyt (?). b) Petrosz
vidéke: a) gránit, ,.í) traelyt. c) Kézhánya, kör-
nyéke : PosFi'NY említ kvarczporphyritet éa tufáit
(Pless-Kódra, Vaskóh, Godjan, Prislop), coaciuri-
közetet, felzit-porphyrt, szyenitet, aphanitot és
szyenit-porphyrt stb. SZABÓ szerint a rézbányái
porphyros zöldkő, (Sz.unríLYi), »Thon - porphym
(PETEP.R), veriinderter Syenitporphyr (PKTERS), nem
egyebek mint orthoklasz - oligoklasz • kvarcz - tra-
ehyt és ennek tagjai; továbbá PETEP.S «Grün-
stein porphyrartig» és oSyenitporphyra kőzetei
anclesin-kvarez-trachyt (kvaroz - andesit); PETKIÍS
" Syenitporphyr»-ja vagy ooligoldasit"-ja pedig labra-
dorit-kvarcz-trachyt. A PETEns-féle valódi szyenit va-
lószínűleg szintén a traohytképlet tagja. A kukurbé-
tai PKTKES-féleszyenitporphyrok (KicHTHOFEN: Grün-
stein-trachyt), tényleg trachytok, zöldkő állapotban
(labradorit-trachyt). d) Vaskóh vidéke: Orthoklasz
kvarez-porphyr. <:) A Fehér-Kőrös traohytja : «) Tra-
chyt Déznáról (bytownitos). -j) Pleskuczai traehyt,
hasonló a Déznaihoz. ;-) Lyasza völgyi traehyt, ha-
sonló az előbbiekhez, rí) Buesava-sólymosi trachyt,
szintén azonos a déznaival. s) Yojvodjeni trachyt
(bytownit-trachyt). Ezek a byíovvnit-traehyt görgete-
gek itt közvetetlenül a cougeria-képletre i-akódvák.
)̂ Boros Sebesnél szintén byto\vnit-tracliyt. fordul

elő rhyolithos módosulatban, s ez képezte ott a leg-
utolsó eruptiót.

III. Erdélyi Éi-czhct/yséy. E vidék földtani viszo-
nyaival foglalkoztak: GRIMM , COTTA , HAUEH és
STACHE, STUB, TSCHERHAK, POSKPNY, HOZAK, DOELTER.
POSEPNY és HOÍAK oly háromszögbe foglalják az
aranykerületet,, melynek csúcsai Offenbánya, Szász-
város és Nagy-Halmágy. POSEPSY e területen négy
párhuzamos eruptív közetvonalat különböztet
meg:

1. az offenbányait,
3. a verespatak-vulkojit, és ebben : a) a keleti vo-

nalat (trachyt, andesit) és l>) nyugoti vonalat (kvarcz-
trachyt, dacit),

3. a Zalathna éa JIihelj ren közöttit,
4. a Szászváros-Halmágy közöttit, melynek fő-

helye Nagyág.
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I. Trarhytfiijol;. I . Orfcboklasz-kvai'CKtíaclijt; Napy-
Ki l-nyik, Orleaolda], CsetAtye, Troás, Carpiu, Csoszás,
déli Kirnyik, Ferencz és Gergeleu tárnák; másodla-
gos ásványok benne : a) kvarcz, üregekben, kris-
tályokban és kristálycsoportokbnn ; h) földpát,
fenncíü kristályokban és kristálycsoportokban ; a
kiképzödés hasonlít némely gránit, adnlár kiképzö-
désébez u. m. a nagybányai s a felsőbányái trachyt-
telérekben és a- inaruiarosiortb.oklasz-kvarcztracb.yt
hasadékában ; ' <•) alvmit. <l) kaolin többnyire mint
értöltelék, melyben a hatvanas évek jártán gyö-
nyörű aranykristályokat találtak,2^ pyrit-, f) rho-
cloehrosit. Q) gipsz. It) calcit.

2. Andesintracliyt : Murgeu Zsainina, Gergeleu.
3. Labradorit-traebyt: Yurs, Tille, Zanoga, Ro-

tunda, Eusiniása, Cseriseu, Ghirda, Igreu, Despi-
kata, Izlaz, Sc.lmlle, Troaselle, Csitera-Pietri, Nyegri-
lásza.

4. Labrador! t-kvarcztrachy t : Consmnare.
II. Trachitképlelek. 1. Ortlioklasz-kvarcztrachyt-

képlet, tömegesen, breceiában és tufában : Yeres-
patak-Kornya, abrudbányai szigetek, a Contin vonal
Vulkojig; áttöri a lirtrpáti homokkövet. Ugyanitt
esillámpala, ritkábban gnájsz és gránit is előfordul,
s az orthoklasz-kvarcztrachyt ezekeri is keresztül tört.

Minthogy a kárpáti homokkő krétakorszaki, bi-
zonyos, hogy az orthokla.sx-kvarcztra,chyt eruptiója
a homokkő lerakodása után történt. Előfordulásá-
nak főbb helyei: Boi-Csetátye , Vojdoja, Af f in i s ,
Brázi-csiíes, Kirnyik, Kirnicsel, Let3!-Kosiure, Boi-
Gauer, és a verespataki kath, templom alatt.

2. Andesin- és labradorit-trachytképlei Verespa-
taknál a keleti vonalat képezi ; Cicera, Giamena,
Csitera,-Piatra, Nyegrilasza.

Ercgfel'helt/e.ls. Verespatak. Az erezek föközete az
orthoklasz-kvarcztraeliyt; második érezvezetö azöld-

1 SZABÓ e helyen pj.'y diFzpéldánjt emlit : fehér alapanyag
feiuiűtt adulörok, pipszlu istál^'ok, i Jiotíochrosit ; tormühelye gauri
üldul Alsö-Fei'dinándbi'mya (Eliergíuyi lirtúl.)

" I^en érdekos nílalólc exi f i né?.ve G. v. KATII értelíeKese áverés-
pataki aranykHítályoki 61. L. a Fiíhh. h'tid'óinjÍK'n, 1877, p. 104.

kö-trachyt; harmadik érezvczotü a kárpáti homokkő,
t. i. a kvarcztraehyt Imtárán lévő líreceia, melj'et

1 POSKPSY «Localsedi ment D-nek nevez. A reped esés
éreztelepek az eruptiv-közet határán túl is terjed-

[ nek az üledékes kőzetbe, úgy hogy mívelésre mél-
j tok, s helyenként ezek a bányák csakugyan jovedel-
! mezöbbek mint az eruptiv-közetbeu lévők. A i-epe-
| déses ércztelepeken kívül vannak rnég ércztörnzsök,
í kvareztraehyt és üledékes közét érintkezése határán
| levő broccia-kőzetben, me!ybe az érczanyag később

jutott bele. A verespataki legújabb nagyszerű arany
kincs-leletről, melyre a kirnik - hegység! «Mária
menj'benienetelei) és «Szentháromság!) nevű tár-
nákban bukkantak, PÁLFFY SAMU J adott tudósítást.

Termés aranyon kívül még előfordul Verespata-
kon : aranytartarjnú pyrit és markazit, sphalerit
cbalkopyrit és fakóércz.

Rézbá-nyán2 mészkőben, eruptív-kőzetekben és
közöttük réz, ólom, ezüst, fakó-, czink-, bizmút- és
•vasérnzek. Legújabban a Beichenstein-tömzs köze-
lében a széles törazsöt vájják, melyben termés réz
és termés ezüst, ealcit, malacliit, chrysokolla, cup-
rít, azurit és bustanit fordul elő zöldkö-traehyt és
mészkő határán. Felső -Vűcza. és Kazán t/esd tájékán
mágnes-vaskő, Toróczlcúii barnavaskő, Qferib&ny&n
mészkőben és zöldkö-trachytban tellur, sylvanit,
galenit, termés arany és termés ezüst. Nagyíujoti
zöldkő-tracliytban nagyágit, fehér tellur, sylva-
nit, termés arany, kénes vasérez, fakóérez, galenit,
termés ezüst, realgar, Bunsenin (lírennerit) és Jorda-
nit. Zalathnáii tracliytban és homokkőben: termés-
arany, termés tellur, fakó- és rézérezek, realgar,
czinnóber. Gscrtés hasonló Nagyághoz, szintúgy
Toplicza és Füzes. J3oiczánira,chyt -zöldkőben (?) ter-
més arany és termés ezüst, pyrit, czink-, réz-, ólom-
és fakóérczek a auripigrnent. Monyászán, Tauczon,
Corbun: lirnonit és haematit. Sólymos-Bucsaván
mangánércnek. Szirben, Csorán, Zalaíbnán, Zsibol-
don homokkőben : ólom-, réz- és tellurérczek, arzén-
ezüst, wismuth és pyrit.

1 Bárnj. (s Koli. J,rtpok lS7d; Tfrmészettvd. Közi. 1873, 234. 1.
2 L, PosKPKr : Jl/unt. grol. Ktuáic iltt JCrtlagerftiitttn von Bíz-

bánya. Bnda]H-st, I87-I.
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L SZAKASZ.

A) A vasércz-fekhelyek jellemzése, telepeiében, teleptelére~kben, telérekben,
tömzsökben és impregnátiókban való előfordulásuk szerint.

Telep, Ereztelep alatt általán véve nem értünk
egyebet, mint fémtartalmú réteget; e réteg vagy
ércz-rétaközet rétegei között párhuzamosan fekszik
magukkal a közetrétegekkel.

Telepben csak a legegyszerűbb ásványkornbiná-
cziók vagy érczképletek fordulnak elő, és pedig kivá-
lóan a vasérczek. A vasércztelepekhez lehet még
számítani a gyep- és mocsárvasércz-képzödniénye-
keí is,

A vaséroztelepeket a következő tulajdonságok
jellemzik:

1. Az, hogy a kitöltés az anyaközettöl igen rit-
kán van határozottan elválva; így helyenként a
telep az anyaközetbe által megyén, és a töltelék
tömegében a záró kőzetnek lapjait vagy rétegeit
gyakran észrevehetjük.

2. Vetődések csak az anyaközettel együtt fordul-
hatnak elő.

3. A kőzet rétegeit a telepek sohasem szelik ke-
resztül. A vaséreztelepek egyidejűleg és lényegében
ugyanoly módon rakódtak le mint a körülzáró ré-
tegek, A vasércztartalom kímagyarázható az ásvány-
forrásoknak majdnem kivétel nélküli vastartalmá-
ból és & körülzáró vagy anyakozet vastartalmának
tömörüléséből. A telepképzödés nem szűnt meg,
hanem máig is folyamatban van, így péld. a gyep-
vasérezeknél.

A vasércztelepeknek eredeti anyaga vagy tölte-
léke sokféle változásoknak lehetett alávetve; így
péld. a vasoxyd-silikátok szénsavas víz által side-

ritbe mehettek által; ez utóbbi későbbi beszüremlés
és a lég behatása következtében limonittá, ez ismét
vízelvesztés által haeroatittá változhatott át. A töl-
telék eredeti minőségének átváltoztatását okozhatta
továbbá: nyomás és befedés, a földkéreg emelése,
sűlyedése, elmosatása, eruptiv-közetek által való
keresztűltörése stb.

Teleptelér vagy tdepér alatt általában oly hasa-
dóknak kitöltését értjük, mely magával a közetré-
teggel párhuzamos ugyan, de vele nem egyidejűleg
keletkezett, hanem későbbi eredetű.

Teleptelérekben már több ásványkombináczió for-
dul elő mint a telepekben.

A vasércz teleptelérben gyakran található , és
pedig főkép a kristályos és régibb üledékes] köze-
tekben (primaer-,silur-, devon-, kőszénképlet). Ifjabb
üledékes közetekben valódi vaséroz-teleptelér telje-
sen hiányzik.

A Tiisércz-teleptelérek jellemző sajátságai:
1. Az, hogy a kitöltés az anyaközettöl nagyobb-

részt határozottan el van válva.
2. Hogy a fő teleptel értől elágazó kisebb telérek

l vagy erek a körülzáró közetrétegeket gyakran ke-
resztűlmetszik.

A felső magyarországi vasércz-teleptelérek FAL-
LF.K szerint még a következők által jellemezhetők :

3. A töltelék túlnyomókig pátból és kvarczból
áll; az előbbi helyenként mészpát. E töltelékben
hol nagyobb, hol kisebb lencsékben challsopyrit,
ezüst és higanytartalmú fakóércz, pyrit, antimonifc,
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kobalt és nikkel fordul elő. A kibukkanás helyén a
pát barna-vaskővé, a kénrézvegyület pedig rrmla-
chittá változik át. E fekhelyek tehát csak igen egy-
szerű, mindössze 4—5 ásványból álló kombináezió-
kát mutathatnak fel, holott a valódi telérekben sok-
féle ásvány fordul elő,

4. E fekhelyek csapása nagyobb távolságra is
párhuzamosan halad a hegyrétegekkel, sőt velők
egyező még a dülésök iránya iá.

5. A töltelékekben üregek és odúk, valamint
kristályos ásványok és kristályok ritkán fordul-
nak elő.

G. Az efféle fekhelyek több párhuzamos, helyen-
ként egymástól több méterre elágazva csapó lapok-
ból állanak ; ilyféle szétágazások a telepeknél nem
találhatók.

A teleptelérek képződése mmt hasadék-kitöltés
azonos a telérképzödéssel; de sok esetben, kivált
vasércz-fekhelyeknél, a telep és a teleptelér közötti
határt igen nehéz meghatározni, mert a különbség
közöttük igen csekély. Az ily esetekben ennélfogva
kétségtelennek tekinthetjük, hogy az efféle telepte-
lérek ugyanoly módon képződtek mint a telepek ;
és ha ily esetben több ásványkombináczió található a
töltelékben, ezt a jelenséget másodlagos képződés-
nek tekinthetjük.

Valódi vasércz-teleptelérek — a fenntebbi jel-
lemvonások értelmében — hazánkban nagyobbrészt
két különböző kőzet érintkezése vonalán fordulnak
elő, például öspalák és szürkevakke, devonpalák és
szürkevakke, fekete sgyagpalák és szürkevakke-pa-
lák, palák és kitörésbeli kőzetek stb. között, tehát
határozottan mint érintkezésbeli fekhelyek lépnek
fel, és kitöltésük részint infiltrátio részint sublimá-
tio útján keletkezett,

A telér nem egyéb mint hasadéknak tölte-
léke. Minden telér i f jabb mint az a közét, mely-
ben található. A telérekben már a legkülönfélébb
ásványok fordulnak elő. Teléreket találunk majd-
nem minden geológiai korszakban. Ércztelérek
kiváltkép érintkezésbeli övben lépnek fel kitörésbeli
és más kőzettel, a mi lehet akár régi kristályos,
akár ifjabb üledékes kőzet; de azért mind magában
SLZ eruptív-kőzetben, mind pedig pusztán kristályos
vagy if jabb üledékes kőzetben szintén találhatók
ércztelérek.

A telérek általános jellemzésére szolgál:
1. Az, hogy a telér mindig keresztűlmetszi an-

nak a kőzetnek a rétegeit, a melyben előfordul, és
hogy a töltelék a körülzáró kőzettől határozottan el
van válva.

2. Elvetödósek minden irányban lehetségesek.
Tiszta, nagyobb mélységbe tartó vasércztelér

hazánkban nincs. Az a néhány fekhely, mely
ily név alatt a táblázatban előfordul, csak annyiban
vehető vaséroztelérnek, a mennyiben a vaskő a
nemes fém-telérek kibulikanásain nagyobb tömeg-
ben fordul elő. Ilyenek például amarmarosi bánszki-
bányai, kuzyi és budfalvi telérek. A Iiptómeg3Tei
pátfekhelyeket melyek gnájsz és ennek gránitszerü

i módosulataiban csapnak, csak annyiban választot-
tam ki mint teléreket, a mennyiben helyenként a
közetrétegeket metszik, vagy amennyiben ellenkező
körülmény egész határozottsággal be nem bizo-
nyítható.

Minthogy pedig ezek szerint Magyarországot
illetőleg valódi vaséreztelérekröl szó nem lehet,
szükségtelennek tartom képződésüket illetőleg bő-
vebb fejtegetésekbe bocsátkozni; annál is inkább,
mert a telérekhez hasonló vasérczfekhelyek képző-
dését rövideden már a telepteléreknél előadtam.
Különben pedig a telérképzödést és a telérek érez-
tartalmának származását illető nézetek még mai
nap is igen különbözők, s ez okon elégségesnek tar-
tom e részben az újabb munkákra és értekezésekre
utalni, így különösen COTTA, HAUER, SANDBERGER,
BISCHOF, POSEPNY, GRÖaER és mások dolgozataira.

A tömzs, mint fekhely, a telér és telep közt foglal
helyet, és oly érczlerakodás, mely szabálytalan hatá-
rok közt kisebb-nagyobb tért foglal el. A mellékkö-
zethez viszonyítva megkülönböztethetjük a telep-
tömzsöket, melyek a kőzet rétegeivel párhuzamosan,
és a telértömzsöket, melyek a közét rétegeivel ellen-
tétes irányban fekszenek, valamint az érintkezésbeli
tomzsöket, melyek két kőzet érintkezése határán
foglalnak helyet. A tömzsökben aránylag kevesebb
ásványi képződmény fordul elő mint a telé-
rekben.

Vasérezek tömzsökben gyakran fordulnak elő és
pedig nagyobbrészt teleptömzsök és érintkezésbeli
tömzsök alakjában. Vasércztömzsöket majdnem
minden geológiai korszakban lehet találni. Csapá-
suk iránya nem igen tartós, a kidudorodások és
kiszorulások gyakoriak ; az érezlerakodás tehát vas-
tagság tekintetében igen változó, közepe táján több-
nyire legnagyobb, legduzzadtabb. Helyenként atom-
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zsöt sok apró, párhuzamos, finom ér által összekö-
tött lencsék és fészkek alkotják. A vasérozek azon-
felűl még külön tömzsszerü fészkekben, görgetegek-
ben vagy fészkekben és lencsékben is szoktak elő
fordulni i f jabb üledékes közetekben.

Eredetökre nézve a teleptömzsök megegyeznek
a telepekkel, valamint a telér-tömzsök a telé-
rekkel.

Impregnállak vagy behintésel: alatt helybelileg
erezek áthatotta közetet értünk. Az ily fekhely nem
foglal önálló tért, és ha rétegszerűen fordul elő,
akkor a telephez, ha hasadékok mellett található,
akkor a téléihez, ha pedig szabálytalan üregkitöltés
alakjában mutatkozik, akkor a tömzshöz hasonlít.
Néhány impregnátió bizonyos kőzetekhez van kötve.
Va-sérczeinknél az impregnátlók igen gyakoriak, és
többnyire a telepszerű impregnátió az az alak, mely-
ben tömörülve találhatók.

B) A kitöltésről.

Az imént jellemezett vasérezfekhelyekben mint
töltelékek a következő anyagok fordulnak elő:

1. Vaspát. Magán ezen az érezen kívül szerepel-
hetnek a kitöltésben : kvarcz, mészpát, kénes érez,
baryt, földpát, magánérczek és ankerit.

A vfispát szövete szemcsés-kristályos vagy tö-
mör, de helyenként vaskos is lehet; míg az odús
szövet ritka.

Ha a vaspáthoz nagyobb mértékben baryt csat-
lakozik, akkor vascsillám, chalkopyrit és fakóércü
lép fel kísérőül.

A pátvaskö a telep-alaktól kezdve nagy változa-
tossággal a telér alakig majd mint önálló fekhely,
majd pedig mint töltelék és más érczeknek kísérője
vagy vezetője lép fel a kristályos palákban és régibb
üledékes közetekben.

Felső-Magyarországon a jellemző záró közetek-
hez tartoznak első sorban a gnájsz és a phyllit,
továbbá a devon-korszakbeli zöldpalák, a kőszén és
dyaszképletbeli szürkevakkék, a sárga és a fekete
szimí apyagpnlák és a durva, valamint a finom
szerncséjű konglomerátok. Sphaerosiderit módosulat-
ban találjuk a vaspáíot a kőszén képlettől kezdve a
harmadkori szármát emeletig typusos palák kö^t
telepszerűen lerakodva, és pedig majdnem kivétel
nélkül szén kíséretében.

2. Barna-vaskő. E föércaen kívül található a
kitöltésben: kvarcz, szarukö', baryt, ankerit, jaspis,
félopál, chaleedon, hyalith, arragonit, csillám,
chlorit, talk, bol, mangán-erezek, helyenként
chalkopyrit, termés réz, malachit, higany- és
czinkérczek, pyrit. Szövete lehet tömör, odvas,
brecciaszerü, rostos. Vesealakban, oolithszeriíen
szintén található; átmenetek ankeritvasköbe, vörös-
vaskőbe, és mangán tartalmú ú. n. feketevaskőbe
gyakoriak.

A barnavaskő a legrégiebb kristályos palákban
és ezektől kezdve a legfiatalabb képletekig elő for-
dul : telep, teleptelér, tömzs és szabálytalan felületű
lerakódások és átváltozások alakjában.

Érintkezésszerű előfordulása gyakoribb mint a
pátvaskőé, más ércaekkel való behintés csak a
régibb üledékes köüetLeli előfordulásnál észlelhető;
összeköttetése a záró palákkal szorosabb mint a
pátnál; elváló lapok gyakran hiányoznak; eruptív
közetekben ritkán található, érintkezésben ezekkel
opálszerű. Legtöbb esetben mint a pát elmálásának
terménye, ettől színtájban nagyobbrészt elválaszt-
ható.

3. Vörösfnskő, E föércznek kísérői lehetnek a
töltelékben: kvarcz, szarukö, baryt, szcnsavpAtok,
csillám, mangánércz, barna-vaskő; mint vascsillám
önállóan nagyobb fekhelyben ritkán található ha-
zánkban. A vörös vaskőhöz számítandók tágabb
értelemben még : a vérvaskő, az agyiigvaskő és a
koravaskő. — Szövete: tömör, földes, rostos, odús.
A vörösvaskő és ennek válfajai a. kristályos palák-
tól egészen a krétakorszakig többnyire érintkezés-
béli telep és tömzs alakban, igen gyakran pedig
mint impregnátió fordulnak elő. Mint jellemző záró
és ércztartaimú közét felemlíthető a mészkő.

4. Mágnesraskő. Ennek kísérői a töltelékben:
kvarcz, amphiból, gránát, csillám, mészpát, chlorit,
epidot, pyroxen, kénes erezek. Szövete: tömör,
vaskos, szemesés. A mágnesvaskö kristályos palák-
ban, és ezek közt ismét főkép a csillámpalában lép
fel telep- és tömzsszerflen; üledékes kőzetekben
tömzs- és impregnátió-alakban túlnyomó. Erintke-
zésbeli telepek és tőmzsök, palák és üledékes fiata-
labb mészkövek, vagy szemcsés mészkő és palák,
szemcsés mészkövek és eruptiv-közetek közt gya-
koriak.

Szerpentin-féle közetek közelében szinten elő
szokott fordulni.
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II. SZAKASZ.

A magyarországi vasérc z-fekhelyéknek beosztása és átnézeti táblázata: alak,
kor és ereznem szerint, nagyobb csoportokba, összefoglalva.

l ALAK SZERINT.
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Tilfa Zapuluj
Krasiiü m-.

Segestiel
Bi.liar m-.

Bánszka
Zemplén ín-.

Háromviz
Libeibánya
Pojnit

Zólyom m.

Kovászna
Brassó ín.

Luoi
Marniuros m-.

Jaliaka
Marmaros m.

Solymos-Bucsava,
Arad, m.

Gros
Arad ín.

Steierlai
Krassó m.

Eeualb
Krassó ín.

SziliBtye
GörnSr m.

Kobelár
Gömör ni:

Bisztró
Gömör m.

Barka
Torna m.

Ta,ucz
<árad m.

Hodrusa
Liptő m.

KnoU
Szepes ni;

Képlel

alluvium

diluvium

neogén, eocén

«

kréta

(t
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1

A

liaez

kosáén

triász

kőszén

t
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•
devon

ó

MeHékJföset

breccia, kavics

kavics, homokkő

trachyttnfá

trachyttufa, dolomit

homokos márga,
palaagyag

csillámos pala agyag
és mészkű

nnmmulitméez,
mészkő

gosaui rétegek

•

palaagyag

t

mészkő
t

agyagpala

konglomerát, sárga
agyagpala

agyagpala, mészkő

agyagpala, szürkevak-
kepala

zöldpala, gnájsa

zöldpala, szürkevakke-
pala

Énz

barna-, vörös- és mílg-
nes vaskő

barna-vaskó

bamavaskö, agyagvas-
kő, eiderit

barnavasliö

siderit

siderit

eiderit

agyagvaskő, manganit,
pyrolusit

limonit

siderit

siderit

barnavaskő

pát

pát

barna- és vörösvaskó"

limoriit

barnavaskő

pát, barnavaskő

.
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GreEseifeni-völgy
Szepes ni.

Demő
Torna ín.

Rákos
Gömör m.

Vashegy
Gömör ni.

Podreosán
Turicsta

Nógrád, m.

Lüdtrava
Marmaros m.

Laaz, Verbolit
Mannaros m.

Rahó
Marmaros m.

Csertezo
Marmaros m.

Nagybánszky
Marmaros m.

Gyalár
Hunyacl m.

Kusaka
Szőrén]/ m,.

Tirnova
Szörény m.

Macskamező
Doboka m.

Kishegy
Gömör ín.

Helczmanócz
Szepes m.

Trohanka
Szepes m.

Szomolnok
Szepes m.

Rhedova
Gömör m.

Góos, A. Sajó
Gömör ín.

Rozsnyó
Nadabula
Csúcsom

Gömör m.

Képlet

devon

első knr
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MelUliközet

zöldpala

pliyllit

ngyagpala

•

csillámpala

csillámpala

szürkevakkepala, csil-
lámpala

«

csillámpala

kéaes-érczes csillám-
pala

csillámpala, szemcsés
mész

«

csillámpala, gnájsz

esillámpala

«

phyllit

agyagpala

csillámpala

phyllit

phyllit, agyagpala

phyllit, agyagpala

Eres

pit, barnavastö

pát

limonit, haematit

pát, barnavaskő

barnavaskő, vasokker

haeroatit

barnavaskő

pát

mágnesvaskö

pát

barna-, vörös- és pát-
vaská

pát, barnavaskő

barnavaskő, mangánércz

(!

haematit

pát

mágnesvaskő

pát

pát

pát, barnavaskő

pát, barnavaskő
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An clűfordttlris licitje Képlet Mellfl-kűtet Krr-t

Hoskova
Siroka

Liptó ín.

Knoll
Szepcs m.

Boátokén
Szepes m.

Bindt
Szepcs 7H.

Kotterpataka
Szepes JH.

Zsakarócz
Szepes itt.

Nandráa
Hradek

Gömör m,.

Váralja
Gömör ni.

Meoaenséf
Abaúj m.

Biseiiczeclieiii vonal
Abcvúij m.

Svedléc
Szepes ín.

Szlovinka
Szepes m.

Prakendorf
MarntMros m.

Urbanov
Jaszenova

Marmaros m.

Euay
JVLcumiaros ín.

Bánszky-Bánya
Marm-aros ni.

VolovecE-Djumbir
Zólyom ín.
Liptó m.

Búdfalii
Marmwos m.

devon

«

1

k<5széu, dyasz

devon

H

«

első kor

*

K

i

(4

K

első kor

i

«

első kor

harmadkor

zöldpala, guájsz

zöldpala azürkevakke-
palft

t

szürkevakke, szürke-
vakke-pala

zöldpala, kvarcz diorit

zöldpala, phyllit

zöldpala, kvarczit

guájsz

agyagpala

pbyllit, csillámpala

i

bftruavaskö

pát

t

pát

pát

pát

pát, barnavaskő

pát

pát

pát, liaematit

pát

phyllit, talkpala pát

talkpala, agyagpala,
gnájsz

osillámpala, chloritpala

kvarcait, fekete mész-
pala

csillámpala

gnájsz

pát, barnavaskő

mangántartalmú pát-
vaskó

barnavaskö, okker

kéneséroztartalmu pát-
vaskő. A telérdarabok
felületei átváltozva
barnavaskövé; belse-
jökben ólmot tártai-
ra áznak.

pát

andesintrachyt közti pyrit- és chalkopyrit-telé-
rek kibukkanásainak és a traehytbau előfor-
duló mágDesvascfilí barnavaskőféle elmálás-
beli terménye, közvetetlen atelevény föld alatti
rétegekben.
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Az előfordulás helye

Háromviz
Libetbánya
Zólyom rn..

Száldoboa
Udvarhely ín.

Moravicza
Krassó ín.

Pellnicz
Krassó m,.

Axnóth
Korbu

Arad rn.

Xiicze
Göniör m.

Telekes
Eudóbánya

Sorsod m.

Martonyi
Borsod m.

Hruskova
Zólyom ni,.

Vasecz
Liptó ín.

Dobsina
Steinberg

GÖJiiör ni,.

Lucslia
Torna m.

KnoD
Szepes 7H,.

Dobsina
G-ugel

CrÖHíÖr 7K-.

Váralja
Málhegy

Göitiör m.

Tiszolcz
Göniör uh.

Mensul
Mívmnaros m.

Sólyma
Mantiaros Jti-.

Pithatits
Mti-riiutrns 111,.

Roszis
J\Iannarus i>i.

Képlet

harmadkor

H

kréta

A

jura

triász

K

•
dyasz

kőszén

t

«

devon

«

első kor

N

1

1

K

MelleU'Önet

trachyttufa, triász-do-
lomit

szürke agyag, homokkő

andesinkvarcztrachyt,
szemcsés mész, csil-
lámpala, gnájsz

i

mészkő

t

mészkő, dolomit

•

kvarczpala

dolomit

agyagpala

agyagpala, mészkő

zöldpala szürkevakke-
pala, phylli.t

zöldpala, diorit

gnájaz phyliit

gllájSK

chloritpala, chloritcail-
lámpala

osilláiupala, szürke vak-
ke pala

a

cbloiitpalu.

Éraa

barna-vaskő

siderit , barnavaskő ,
agyag-vaskő

mágnes- vaskő , barna-
vaskő , vörösvaskő

H

limonit, haematit, pyro-
lusit

baraa- és vörösvaskő

barna- és vörös-vaskő

l

okker, vörös- és barna-
vaskő

okker, vörösvaskö

bamavaskő

barna- és vörösvaskö

pát és barnavaskő

pát

barnavaslíű

«

vörösvaskö

vöröavaskő

barnavaskű

ináyiics- és vörösvaskű
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Bísztra
• Murin (trón 'iii:

Vaspatak
Hitinjat! ni.

Toroczkó
Tort'la ni.

Pareu lung
Szörény ín.

Lunkány
ICrassó ín,.

Dikula
Liptú Dl.

Ladna
Szepes ín.

' Tárna
Láaz

Unf/h DI.
Drelovitza
Paszika

Berecfh- 111.
Bartóiy
Bilke

JBereyJi ín-.
Rinovati

MíiriiKirois ín.

Holi
Jlfarui'üi'os ni-.

Szentkereszt-Bánya
Udvarhely ín.

Mojaesfalii
SziítiaiMÍr ín.

Szalonna
Borsod, m.

Cservení járok
Liptó ín-.

Volkmár
Szepes 711,.

Doharunya
Alnmi-aros itt,.

Licsánka
Mariu-aros 111.

Bukoyecz
Afarinuros í n .

Baczuh
Zólyom ín.

Alsó-Kákos
Alsó-Fehér ín-.

Kaineni patak
Mannuros i>t,.

Grui funtini
Zár and ín.

Képlet
L

első kor

H
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harraadkor

«

«

«

K

fi

liiirmadkor

liasz

triász

dyas

első kor
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MeüeJiKitet

csillávnchloritpala,
fizemcsés raész

"gnájsz, csillámpalB,

raészcsillámiiala, szem-
csés mész

szerpentin

csillámpala, chloritpala,
szemcsés mész

agyagpala, mészpala

kvarcz-csillámpala

traobyttufa

W

traehyttufa, liomolíkő

trachyttufa

raelaphyrszerű mán-
dolakő

traohyttufa, traebyt-
brecoia

traehyttufa

mészpala

dolomit

kvarcait

mészkő, cbloritpala

kristályos kőzetek, szűr-
kevakkeszerű mész

csilíámos chloritpala

gnájsz

szM-penfin, aiigitpor-
pliyr, j áspis

ilioi-it

augitporphyrtufa

jsrcf

vörös- és pátvaskó

mágnes-vaskó

barna- éa vőrösvaskiü

mágnesvüskő

barna- és vörösvaskő

barna- és vörösvaskő

vörös-, barna- és pát-
vaskö

barna- cs agyagvaskő

siderit, baniavaskó

barna- és agyagvasliő

bfiniftvaslrí

vörösvasliő

siilerit, barna- és vörös
vaskő

barna- és kovavaskő

barna- és vörösvaskő

vörösvasliű

vörösvastö

vörösvaskö

máguesvaskö

«

«

vörösvaí-kő

mágnesvHskú

barnavaskő
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Ás előfordulás helye

Tufa Zapuluj
Krasső m.

Segestiel
Bihar m.

Veszverés
Göiiíör ín.

Kövi
Gömör m.

BáűlflSLköi
Zemplén ín.

Tárna, Láaz
Ungh jii..

Urelovlcza
Paszíka

Beregh m.
Bartófy
Bilke

Sereg h ín.
Einovati

Martiiaros m.
Holi, Bozseni

MarmMTOS ín.

Szentkereszt-Bánya
Uclvarliely m.

Száldobos
Udvarhely m.

Mojzesfalu
Eáksa

Sxafíirndr m.
Három viz
Libetbánya
Pojnik

Zólyom, m.

Kovászna
Brassó m,.

L,ohi
Mannaros m.

Jallaka
Marmaros ín.

Sólymos Buosava
t/lracl ín.

Gr ős
Arad ni,.

Moravicza-Dognácska
Krussó ín.

Pellnicz
Krassó 111.

Alak

fészkek

K

<l

H

telep

telepszerű impregnatio

<í

impregnatiós lencsék,
tömzsök, erek

impregnatio

«

telepszerű impregnatio

telepszerű impregnatio

impregnatio

érintkezésbeli tömzsök
és telepek

telepek

telep

A

(l

bekérgezés

érintkezésbeli tömzsök
és teleptömssök

teleptömzs

Mellékkűxft

brecoia, kavics

kavics és homok

kavics, agyag

agyag, rnállott dolomit

trachyttufa

•

•

trachyttufa, homokkő,
brecoin

trachyttufa

melaphysszerű rnan-
dolakő

breccia, trachyttufa

szürke agyag, homokkő

traehyttufa.

trachyttufa, ti-iaszdolo-
mit

homokos márga,
palaagyag

csillámoa palaagyag és
mészkő

numrűulitmész, mészkő

gosaiii rétegek

n

andesin kvarcz trachyt,
szemcsés raész, csil-
lámpala, gnájsz

andessn-kvarcz-trachyt,
szemcsés mész

Érez

barna-, vörös- és mág-
nesvaskó1

barnavaskö

gyepvaskí

bab-ércz

barna- és agyagvaskö,
siderit

barna- és agyagvaskö

siderit, barna- és agyag-
vaskő

barna- és agyagvaskő

barnavaskő

vörösvaskö

siderit, barna- és agyag-
vaskő

siderit, barna és agyag-
vasko

barna- és agyagvaako

barna- és kovavaskö

siderit

siderit

siderit

agyagvaskő, manganit

limonit

mágnes- , barna- és
vörösvíiskó

mágnes- és vörösvaskö
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\ Arnóth
Korbu

• Grasgyiir
Arad m.
Biliar m.

Magúra veczi
Zaránd m.

Stájerlak
Kra.ssó m,.

Szalonna
Sorsori m-.

Qserveni járok
Liptó m-.

Szilistye
Göm&r 71)..

Lioze
Mellété

Göm-ör ín.
Lekenye

Gömör m-.

Telekes-Rudóbánya
Borsód m.

Martoayi
Borsod m.

Szent- Ajidráa
TOTTUÍ m.

Hruskova
Zótyoin ín.

Volkmár
Szepes m.

Vaseoz
Liptó m.

Reualb
Székül

Krassó 711-.
DobBina
Steinberg

Gömör m,.
Kobelár

Gömör m.

Bisztró
Gömör m-.

Barka
Luoska

Torn,a m.

Bindt
Szepes 711.

Rakó
Torna m.

Tauoz
Arad, ín.

Alak

tömzsök

tömzsalakú iuipreg-
natió

telep

impregnátió

impregnátió

fészkek

tömzsalakű fészkek

telepszerű impregnátió

telepszerű tömzsök

•

•

tömzB, erek

impregnátió

felszintes tömss

telep

telepszerű tömze

telep

i

telepek, teleptömzsök,
tömzsök, impregná-
tiók

teleptelér

tömzsszerű impreg-
nátió

telep

Mellc'kltöset

mészkő

mészkő, angitporphyr

palaagyag

mészpala

dolomit

kagylómész

K

werfeni pala

mészkő, dolomit

4

t

kvarczpala

kvarcait

dolomit

palaagyag

agyagpala

•

konglomerát, sárga
agyagpala

agyagpala, homokkő,
mészkő

szürkevakke , szürke-
vakkepala

dolomit, mészkő

agyagpala szürkevakke-
pala

u,Éren

babércz, Hmonit, baema-
tit, naangánércz

mágnes vasltő

siderit

barna- és vörösvaskő

vörösvaskö

barna- és vörösvaskő

i

mangántartalma barna
és vörösvaskő

barca-, vörös-, agyag-
vaskő

i

barna- és foketevaskő

vasokker, barna- és
vörös vaskő

vörösvaskő

vasokker, vörösvaskő

siderit

barnavaskú

barna- és pátvaskö

barna- és pátvaskö

barna-, agyag- és vörös
vaskő

pát

barnavaskő

limonií
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Jí előfordulás helye

Hodrusa
Hoskova
Siroka

Liptó ín.

KnoU
Szepes J»'.

Rostokén
Sfepex m.

Kotterpataka
Szepes m.

Zsakaróoa
Szepes Tn.

Grellseifeni völgy
Szepes m.

G-ugl
Dobsina

Gömör m.

Naridrás
Hradek

Gömör 7ii.

VáraJja,
Málliegy

Gömör m.

Váralj a
Antal

Gömör m.

Dernő
Torna m.

Masna
Tiszoloz

Gömör ín.

Eákos
Gömör m.

Vashegy
Gömör m.

Meoaenzéf
Constantin

A'bcíúj m.

Eisenzeclieni vonal |
Abaúj ni..

Podrecsán
Turicska

Nógrád m.

Mensul
JVarmuros ni.

Eerlach
Kruhli

Manna/ros ín.

Alak

telepek, tfleptelérek

érintkezésbelí telepek
teleptelérek, teíep-
tömzsök

«

teleptelér

a

telepek

teleptömzs

teleptelérek, telepek

teleptömzs

teleptelér

telepek

telep

telepek

ö

telepér

telepér

telepek

szabálytalan ércz-
tömzs és impreg-
nátió mészben

H j

Mellékkőset

zöldpala, gnrtjsz

!
] zöldpala, szürkevakke-

pala, phyllüi

«

zöldpala, kvarczdiorit

zöldpala, phyllit

zöldpala

zöldpala, diorit

zöldpala, kvarczit
'

gnájsz phyllit

gnííjsz

phyllit

gnájsz

agyngpala

a

agyagpala

phyllit, csillámpala

osillámpala

ehloi-itpala, chloritcsil- ;
lámpala

«

Eres

barnavaskő

páit, barnavasliű

•

pát

pát

pát- és barnavasko

pát

pát, bnrniívaskö

barnavaskő

, ,pát

pát

barnavaskű

barna- és vörösvaskő

«

pát

pát barna- és vörös-
vaskű

vasokker, barnavaskő

vörös vaskő

H
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Az clüfuriltíliis helye

Holovátits
Murmarus ín.

Doharnnya,
Jfarti/arox üt.

Tukalo
Marmvuros n/..

Szeretpiai
Ma,nnaros ín.

LiMtrava
Manntiros ín,.

Licsánka.
MarmaTos ín-.

Sólyma,
Marmaros m-.

Xj£U3iZ

Verbolit
Mar mar ős m.

Krasznoples
Marín-avas ín.

Szivákjú
Mamnaros m,.

Kaiió
Marmaros m-.

Pithatits
Marmaros m.

Csertezo
Martnaros m.

Urbaixov
Jaszenova

Mannaros m.

Bukoveoz
Marmaros i»:

Pruggberger
Marm,aros J)/'.

EosaiB
Mamtiaros ín, J

Kúzy
Marmnros m.

Nagy-Bánszkybánya
Lonkapereszlop
Dupleszke

Marinobroíí ín..

Bánsakybánya
Marmaros m.

Bisztra
. Míirrn áros ín.

Alak

1
Meusulbáuya é. ny,

folytasása

impregnátiók mészben

érititkezésbeli tömzs
szemesés mészben

keskeny rétegek csil-
lám- s agyag palában

rétegek

impregnátió

tömzsök és fészkek
szemcséé mészben

rétegezerüen kisebb na-
gyobb darabokban

fészek és impregnátió

fészkek, lencsék, kis
tömzsök

telep

tömzs

rétegek

telér

impregnátió (?)

szemcsés mészben ék-
szerűen berakodva

rétegek és kisebb töm-
zsök

telér-kibukkanás

telepek

telértöredék

lencse

MellekKtstet

ckloritpala

K

cblorittartalinú esil-
lámpala

agyag- és chloritpala

agyagpala, chloritpala

krist. közetek, szürke-
vakkeszerű mész

szürkevakkepaia, csil-
lámpalla

«

csillárnpala

sziirkevakkepala, ceil-
lámpala

szüi-kevakkepala csil-
lámpala

<

cslllámpala

osillámpala, chloritpala

csillámos chloritpala

mészpala chloritpala

chloritpala

kvarczit, fekete na észpala

mangános, kénérczes
csillárnpala

csilláinpala

csillámchloi-itpala,
szemcsés mész

Éra

palás vörasvaekö

vörösvaslíö

baruavaskő

barnavaskő

vörösvaskő

mágnesvaskö

vörösvaskí

barnavaskő

barnavaskí

barna- és vöröevaBkű

pát

barnavasjkő

mágnesvaskö

mangántartalmú pát

roágnesvaBkő

«

mágnes- és vörösvaskő

barnavttskö, vasokker

pát vasJtö

barnavaskö, pát-vaskő

vörös-, pátvaskö

i r JIAGYAROKBZÁc; VASFRC/'.-FF.KHELVKI.
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Az előfordulás helye

Ploczkó
Gyalár
Telek

Humjacl ni.

"Vaspatak
Hunyod, m.

Lunka caerna
Huny ad m,.

Toroczkó
Torda m.

Euszka
Szörény m.

Pareulung
Szörény m.

Lunkány
Krassó m.

Tirnova
Delinyest

Szörény m.

Plavisevicza
Szörény ín.

Tiba
Gönwr ín.

Macskamező
DoboJca ín.

Váralja
Dernő

Gömör m.
Torna, m-.

Baczult
Zólyom^ m.

Voloveoz-Djurabrr
Zólyom m.
Liptó m.

Svarin
Dikula

Liptó m.

Svedlér
Szepss ni.

Szlovinka
Szepes m,.

Helczmanócz
Prakendorf

Szepes jii.

Trohanka
iSzepea ín.

Alak

telepek

tömzsök

teleptörazs

«

telepek

tömzs

teleptömzs

telep

teleptömzs

erek

telep

teleptelér, telep, telep-
tömzs

impregnátió, fészkek

telérek ?

erintkezésbeli tömzs

teleptelér

«

telepek, teleptelérek

telepszerű fészkek

Szcmo]nok telepek
Szepes m.

Mellékközet

esillámpala, szemcsés
mész

gnájsz, oaillámpala

csillámchloritpala

mészcsillámpala, azem-
csés mész

csillámpala, szemes és
mész

szerpentin

csillám-, chlorit-pala,
szemcsés mész

csillámpala, gnájaz

szerpentin

ff

csillámpala

agyagp. ph y Hit, gnájsz-
phyllit, gnájsz, csil-
lámpala

gnájsz

gnájsz

agyagpala, mészpala

csillámpala, phyllit

talkpala, phyllit

phyllit, talkpala, agyag-
pala, gnájsz

agyagpala

csillámpala

Érez

barna,-, vörös- és pát-
vaskő

mágnesvaskö

<

barna- és vörösvaskő

pát-, barnavaskő

mágnesvaskó"

barna- és vörösvaskő

barnavaskő, manganercz

chrómvaskő,

i

barnavaskő, manganercz

haematit, barna- és pát-
vaskö

mágnesvaakő

pát- vaskő

barna- és vörösvaskó"

pát- vaskő

pát- vaskő

pát-, barnavaskő

mágnesvaskő

patvaskő
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Ás eli'ifnnluliis helye

Kis Ladna
Szepes i».

Felső-Sajó
Ehedova

GömÖr m.

Alsó Sajó
Veszverés
Góca

Göinör ni.

Rozsnyó
Nadabula
CsucBom

GöiiMr m.

Dotasina
Oüjiwr m.

Tiszolcz
Gömör tn.

Kamenipatai:
MciTitiaros m.

Búdfalú
Marmaras m.

Grui fantini
La fundare
Vurpoduluj

Zardiid m.

Da Posu
Brigyllln

Zaránd m.

Alsó-Eákos
Alsó-Fehér m.

AlaJe

teleptömzs

telepek

telepek, érintkezésbeli
teleptömzsök

telepek

érintkezéeb. teleptömzs

torna s alakú impregnátió

impreguátió

teléi-kibukkanás

impregnátiói törazsök

tömzBök

itnpregnátió

Melfákkőxet

kvarcz-csillámpala

talkpala, agyagcsillám-
pala

steatites agyagcsillám-
pala, kristály ős agyag-
pala

phyllit, gnájaz, agyag-
pala, talkpala, csil-
lámpala

zöldpala, kvarezdiorit

trachyt, mészkő

áiorit

andesin trachyt

augit-porphyr-tufa

diorit

szerpentin, augitpor-
pbyr, j áspis

Erez

pát-, barna- ás vőrös-
vaskő

pát

pát- és barna vaskó, an-
kerit

pát , barnavaskő, man-
gánércz

pát

mágnesvaskő

«

barnavaskő

tarnavaskö

t;

vörösvaskő

c) EKCZNEM SZUEINT.
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Ás előfordulás helye

lEíárxszkai
Zemplén m.

Paszita
Sereg ti m.

SzerLtkereszt-Bánya
Udvarhely ín.

Száldotoos
Udvarhely m.

Kovászna
Brassó ni.

Lnlii
Marmaros ín.

Képlet

harmadkor

«

i

«

kréta

Alak

telep

telepszerű impregnátió

H

K

telep

«

MclléTdtűnet

trftohyttufa

i

breccia, trachyttufa

szürke agyag, homokkő

homokos márga, pala-
agj'ag

csillámos palaagyag és
raészkö
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Jalinka
Marmaruíi ín.

Stájer lak
ÍCrassó ni:

Székül
ICrassd m>.

Bindt
Szepes m.

Knoll
Szepes m.

Kotterp ataka
Szepes m.

2sakarócz
.Szepes 11 1,.

Gugl
Dobsina

Gömör ni.

Váralja
Gőmör ín.

Meczenzéf
MiOMJ 7n.

Eahó
Marmaros m.

Nagy-Bánszkybánya
Lonkapereszlop
Dupleszke

Mariíiaros nt.

Buszka
Szörény ín.

Volovecs-Djumbir
Zólyom ni,.
Liptó m.

Svedlér
Szepes ni:

Szlovtnka
Szepes ín.

Szomolnok
Stósz

Szepes m.

Felső-Sajó
Rhedova

Gömör ín,.

Alsó-Sajó
Gömör ín.

Nadabula
GÜIIÍÖT ín..

Dobsína
Gömör m.

Képlet

kréta

liasz

kőszén

clyasz, kőszén

devon

«

f|

«

első kor

«

«

első kor

•

M

K

«

•

«

N

ft

ilevon i

^Zíít

telep

«
«

teleptelér

telep, telepér

teleptelér

ff

teleptomzs

teleptelér

u

telep

telepek

41

telérek ?

teleptelér

€

telepek

1
«

érintkezéab. teleptömzs

telep

ériatkezésb, teleptömza

AfíZZíi'ífeeí

nummulit-mész, mészkő

palaagyag

K

azürkevakke, szürke-
vakke-pala

zöldpala, szürkevakke-
pala, phyllit

zöldpala, kvarczdiorít

zöldpala, phyllit

zöldpala, diorit

gnájsz

agyagpala

csillámpala, sziirke-
vakke-pala

maugános kénérczes
esillámpala

csillampala

gnájsz

esillámpala, phyllit

talkpala, phyllit

esillámpala

talkpala, agyagosillám-
pala

phyllit, agyagpala

gnájsz, phyllit, agyag-
pala

zöldpala, kvarczdiorit
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Segestiel
Biliur ín.

Veszverés
Gömör 7)i.

K6-VÍ
Gíürii.ör ín.

Tárna., Láaz
Uívjh 111.

Bartófy
Büké

Beregh m,.

Rinovati
JUnrmaros 111.

Mojzesfalú.
Báksa

Szathmár m.

Háromviz
Libetbanya
Pojnlk

m.

Gr oá
Arad ín-.

Arnótli
Korbu
G-rasgyúi1

Ara,A ín.
Biltur ín,.

Szalonna
Borsod m.

Licze
MeUéte

Gömör ín.

Telekes-Eudó bánya
Borsod m.

Martonyi
Borsód m.

Szent- András
Torna m.

Hmskova
Zólyom, ín:

Steinberg
Dobsina

Göin-ör -m..

Bárka
Lucsfea

Torna/ ín.

Bakó
Torna ín.

Képlet

alluvium, dihivium

«

H

harmadkor

«

«

t

K

kréta

jura

liasz

triász

triász

A

«

dyasz, kőszén

«

«

t,

^IZaí:

fészkek

Cl

H

telepszerű impregnatió

impregoátiói lencsék,
tömzsök, erek

imprfegnátió

8

ériutkezésbeli tömzsök
és telepek

bekérgezés

tömzsök

impregnatió

tömzsalakú fészkek

telepszerű tömzsök

•

8

tömzs, erek

telepszerű tömzs

telepek, teleptömzsők,
ímpregnátiók

tömzeszerűímpregnatió

Mellílilcozet

breccia, kavics

kavics, agyag

agyag, mállott dolomit-

trachyttufa

trachyttufa, homokko-
breccia

trachytíufa

«

tracbyttufa, triász-dolo-
mit

gosaui réteg

mészkő

méazpala

kagylómész

mészkő, dolomit

«

#

kvarczpala

agyagpala

agyagpala, homokkő,
mészkő

dolomit, mészkő
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An előfordulás Tielye

Taucz
Arad m,.

HocLrusa
Hoskova
Siroka

Lipto m.

Grellseifeni-völgy
Szepes m.

Nandrás
Hradek

Qömör m,.

Váralja
Málhegy

Qömör m.

Tiazoloz
iMasua

OÖTHör m.

Eákos
Oömör m.

Vashegy
Gönwr m.

íodrecsán
Turicska

Nógrád m.

Tukalo
Martnaros ín.

Szeretpiai
Marmaros ín.

Laas
Marrnaros m.

Krasznoplea
MarniarOS m,

Kázy
Marmaros m.

Gyalár
Telek

ffunyad m.

Toroczkó
Torda m.

Luiikány
Krassó m.

Timova
Delinyeat

Szörény m.

Macakamező
Dolfoka ín.

Dernő
Torna m.

Képlet

dyaaz, kíszén

devon

a

«

első kor

H

«

ff

4

1

H

fl

•

ti

<

0

(t

4

H

0

4ZoA-

telep

telepek, teleptelérek

telepek

telepek, teleptelérek

teleptömzs

telep ?

telepek

•

d

érintkezésbeli tömzs

rétegek

tömzB

fészkek

telér

telepek

teleptömzs

«

telep

K

H

Mellékközet

agyagpala, szürkevakke,
pala

zöldpala, gnájsz

zöldpala

zöldpala, kvarczit

giiájszphyllit

gnájsz

agyagpak

N

csillámpala

csillámpala

agyagpala, chloritpala

szürkevakkepala, osil-
lámpala

K

kvarcait, mészpala

csillámpala, szemcsés
mész

i

csillám- és chloritpala,
saemcséa mész

csillárapala, gnájsz

csillámpala

phyllit
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Az eíőfordultia helye

Svarin
Liptó m.

Kis-Ladna.
Szepcs m,.

Alsó-Sajó
Emmanuel

Gömör m.

Veszverés
Góca

GSinSr m.

Rozsnyó
Eákos
Bányaoldal

Gömör m.

Búdfalú
Manncvros m,

Lafundare
Vurpoduluj
La Posu
Brigyilin

Zciránd m.

Tilfa Zapuluj
Krassó m.

Holl
Bozseai

Marmaros ín.
Moravicza
Dognácaka

Krasso ín.

Pelloioz
Kr&SSó ni.

Arnóth
Korbu
Grrasgyúx

jírad m.
Bihar m.

Cserveni járok
Liptó m,.

Licze
MeUéte

Göinór m.

Telekes
Rudóbánya

Borsód m.

Martonyi
Borsod m,.

VoTkmá.-r

Szepes m.

Kf-plei

első kor

•

«

K

A

harmadkor

—

aíluvium

harmadkor

kréta

«

jura

triász

«

K

•

dyasz

Alak

érintkezésbeli törnzs

teleptömzs

telep

tömzsök

telepek

telér-kibukkanás

töinzBők

buczkok

impregnátió

érintkezésbelí tömzs,
teleptömzs

«

tömzsök

impregnátio

tömzsalaku fészkek

telepszerű tömzsök

t

impregnátio

MelleH-Szet

agyagpala, rnészpala

kvarcz- ée esillámpala

csilláin- és agyagpala

steatites agyag-csillám-
pala, agyagpala

phyllit, gnájsz, agyag-
pala

andesintrachyt

augitporphyrtufa, diorii

breceía, kavics

tnelapbyrezerfi man-
dolakő

andesiii- kvarcztrachyt,
szemesésraész, mész-
űsillárapala

•

mészkő

dolomit

kagylórnész

mészkő, dolomit

K

kvarozit
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AH előfordulás helye

Hnaskova
Zólyom m.

"Vasecz
Liptó w/.

Kobula
Szepes m.

Barka
Torna, rn.

Kakos
GönwT m.

Vashegy
Gömör m,

Mensul
Marmaros m.

Berlach.
Kruhli

Marmaros m.

Holovatits
Mannaros m.

Dohár unya
Marmaros m.

Lihitrava
Marmaros m.

Sólyma
Marmaros m.

Ploszkó
Gyalár
Telet

Hwnijad m.

Toroczkó
Torda m.

Lunkány
JZrassó m.

Váralja
Kishegy

Gömör rn.

Dikula
Liptó m.

Kis-Ladna
Szepes ín.

Alsó-Rákos
Alsó-Fehér m.

Képlet

dyasz

kőszén

i

kőszén

első kor

i

•

H

fl

. '

«

fi

|

g

1

«

D

1

—

j«ai

tömzs, erek

tömzs

R

impregnatió

telep

«

impregnált tömzs

•

•

K

rétegek

tömzBÖk, fészkek mész-
ben

telepek

teleptömzs

ti

telep

érintkezésbe!! törazs

teleptömzs

i

impregnatió

Melléi-közét

kvarc zpala

dolomit

szürkevakképala, mészkű

mészkő

agyagpala

i

ehloritpala, chloritcsil-
lárupala

i

ehloritpala

i

agyag- és ehloritpala

szürkevakkepala, csil-
lámpala

csillámpala, Bzemcsész
mész

mészcsillámpaía, szem-
csés mész

csillám- , ehloritpala ,
szemcsés mész

phyllit, esülámpala

agyagpala, mészpala

kvarcz csillámpala

szerpentin, augilpor-
phyr, j áspis
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Mi A 7./

Tilfa Zapuluj
ICrussó ín.

Jászó
,-íbal'i.Í ni.

Moravicza
Dognácska

KrdKHÓ ín-.

Pellnicz

1 Magara veczi
Záraiul m.

Petrosz
Jjiliar itt.

Licsánka
Jlfu-rni-ai'os ín-.

Csertezo
Marnutros m.

Rozsnyó
Orma

Gömör ín.

Bukovecz
Murnlaron m.

Pruggberger-
Mannuros m.

Koszis
Mamr&ros m.

Vaspatak
Hwiajad m-.

Lunka, cserna
Hwivycul ín-.

Pareu lung
Szörény m-.

Baczuh.
Zólyom, ín-.

Trohanka
8~e/ies m.

Tiszolcz
Gömör m.

Kfttlfí

alluvium

diluvium

kréta

'

jara

K

első kor

•

|

'

•

•

(

•

«

6

•

l

H

\lflJ-

fészkek

K

érintkezésbeli tömzsök
és tuleptöüizsök

teleptömzs

tömzsalakú imprcguátió

tömzsök

impregcátió

rétegek

telepszerű impregnátió

impregnátió

ékszerííen berakva
m észben

rétegek

tömzsök

teleptörnzs

tömzs

impreguátió

telepszerű fészkek

tőmEsalakú impregnátió

Mclf

breccia, kavics

brcccia, agyag

1 andesiii-kvarcztrachyt,
szemesés mész, csil-
láiapala, gnájez

acdesiii kvarcztrachyt
szemcsés mész

mészkő, angitporpliyr

andesiu-kvarcztracliyt
mészkő

kristályos palakőzet

csillámpala

steatites agyagpala

csillámos ohloritpala

mészpala, cliloritpala

ehloritpala

gnájsz, csillámpala

esillám-ohlori tpala

szerpentin

gnájsz

agyagpala

gnájsz, mészkő, trachyt

MADEBEPACH :
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III. S Z A K A S Z .

Mellesleges és behintett alkatrészek.

Az előbbi szakaszban a kitöltésbeli mellesleges
alkatrészekről, mint a vaskövek rendes kísérőiről,
már megemlékeztünk. De a rendes kísérőkön kívül
niég igen finom és ritkán észrevehető behintett
részek és ásványok is fordulnak elő a kitöltésben.
Efféle nagyobb szemekben, egész erekben vagy
kisebb-nagyobb lencsékben a kitöltés tömegében
fellépő, és több vaskő-fekhelyen a vaskő mellett
vajas tárgyát képező behintések a következők: a
pyrit éa chalkűpyrit, a fakóércz sok szepesmegyei és
némely gömörmegyei fekhelyen; óíom- és czink-
érczek Dognáeskán, Jolsván; némely helyütt Mar-
marosban. Igen sok vasköfekhelyen találhatók
mangánérczek ú. m. Betlér, Tiszolcz, Telek, Arnóth,
Vashegy, Rákos vidékén. Higanyércz előfordul a
barnavaskőben, péld. a kvekbergi, kotterpataki és
rozsnyó-szölömári fekhelyekben. Kobalt- és nikkel-
ércaet vájnak pát- és barnavaskö töltelékben: Dob-
sinán és a rozsnyói Kengyelkán; finoman behintve
találjuk ezeket az érczeket a dobsina-göllniczvölgyi
íekhelyhálózatban.

Vajast nem érdemlő behintések, melyek nagyobb-
részt csak ásványtani érdekűek, és a melyek részint
kristályosodva odúkban, az elválás lapjai között
vagy azoknak közelében a kitöltésnek repedéseiben,
kísérő telérkékben, erecskékben, vagy mint burkolat,
vagy mint verödék fordulnak elő, a következők:

ÁHophan : Zelesnik, Tiszolcz, Remete, Betlér.
Volnyn: Kozsnyó, Dernö, Kuszkabánya.
Termés higany: Kotterpataka.
Albit: Nadabula.

Malachit, rézlazur stb.: Eozsnyó, Kotterpataka,
Zsakarócz, Bócza, Rudóbénya, Eostoken s. s. in. h.

Termés réz : Eudóbánya, Bóoza, Moravicza.
Göthit: Dernö, Vashegy, Rákos.
Tremolit, pistaeit: Poloma, Mnisan, Moravicza,

Petrósz.
Greenockit: Moravicza.
Cerussit: Moravioza, Telekes, Jolsva.
Ludvigit: Moravicza.
Chaloedon: Tárna, Háromviz, Moravicza, Poj-

nik, Láaz.
Gránát: Moravicza, Maguraveczi, Pellnicz.
Aurichalcit: Moravicza.
Klinochlor, diopsid, fassait, Wesselyit, erythrit,

pleorsast: Moravicza, Dognácska.
Stylpnosiderit: Pojnik.
Hyalith, félopál : Háromviz, Tárna, Mojzesfalu.
Aragonit: Rakó , Zsakarócz, Zelesnik, Mora-

vieza, Telekes, Gyalár.
Igloit: Knoll.
Arzenopyrit: Szlovinka, Zsakaróez.
Gipsz: Bindt, Telek.
Pyroxen: Moravicza, Nadabula.
" W a d : Moravicza, Toroczkó, Oravicza, Hradek.
Chrysokolla: Moravieza, Tauez, Dernö.
Sphalerit: Moravicza, Jolsva, Pohorella.
Tetraedrit: Eozsnyó-Bányaoldaí.
Witherit: Felső-Sajó.
Gersdorffit, Chloanthit: Dobsina.
Antimonit: Martonyi.
Pyrolusit, psilomelán: Corbu, Telek, Vashegy,

Tiszolcz.



HARMADIK RÉSZ.

Az egyes va-s érez fekhely ele részletes leírása,.

ZÓLYOM MEGYE.

Pojnik. Apojniki vasgyár közelében.fekvő bányák-
ban, melyek ma már beomlottak, állítólag vérvas-
követ, barna- és vörösvaskövet ástalí; a mellékkő-
zetröl csak a régi hányásokon meríthettem némi
adatokat; így a Dttbrnviez&n. Itt úgy látszik, hogy
kvarcait hasadásaiban és ereiben porhanyós barna-
vaskő fordult elő; ép így a Pred bresinu-íéle abba
hagyott bányákban is. A már művelésben nem lévő
ólom- és rézfekhelyek, melyekből chalkopyritet,
fehér-ólomérczet, pyromorphitet említenek, a vas-
bányáktól keletre esnek és valószínűleg fiatalabb kép-
letben vannak berakodva. Járható vasköbányát csak
egyet találtam; közvetetlen a gyár mellett, éjszak-
felé, az úgynevezett Sftmko rrclisok dó macsa neve-
zetű hegyoldalban. Az egész előfordulásban, mint a
járható ú. n. oEinheiuiischeji tárnában megfigyel-
hettem, négy különböző réteget választhatunk el.
Mint legszélsőbb fekü a világoszöld színű,vastartalmú,
kvarcz-erek áthatotta réteges pala szerepel. (Dyaaz.)
utána szemcsés, sárga színtíj kék pettyes triász-dolomit
következik; továbbá vékony rétegben kvarczban bővel-
kedő, sárga-vörös pala, és ezután egy agyag kitöltés,
melyben elmallotttrachyttufa és mállottkvarcz szere-
pel; és ebben a kitöltésben szabálytalan, lencse alakú,
fekete-kék színű, hasadékos barnavaskő tartalmú
fészkek fordulnak elő. A vaskő barnavaskő; hasadék
lapokon és egyes részekben vérvaskő-nemű; sárgás
színű csillámpettyekkel, vaskővé átváltozott mészpa-
lának jellemét viseli. Chalcedon itt ritkábban, de
stilpnosiderit a barnavaskövei fordul elő. A fekű-
palának dőlés-iránya déli; az általános csapásirány

K. Ny. Az egyes fészkek agyag választólapok által
vannak egymással kapcsolatban; az érczfészkek alsó
részét gyűrű formán agyag veszi körül; az egész
előfordulás dolomit és trachyttufa között elhelyezke-
dett teleptömzs jellemű. Éjszak felé haladva a felszí-
nen, a Stanko vrchsokon azt veszszük észre, hogy
kovatörmelékek mészkővel vegyest váltakoznak, míg
végre csakis tiszta kvarcaitokkal találkozunk. Itt
már nem lehet az egyes rétegeket különválasztani,
de valószínű, hogy ez a kvarczitcsoport a dyaszhoz
tartozik.

Háromvís (Drei\vasser, Trivocli). A selmecz-kör-
möezi traehyfcliegység éjszakkeleti nyúlványai közt a
két Yepor hegy tűnik fel mint egy-egy trachytsziget.
Az egyik, melylyel itt dolgunk van, a Prédája Po-
lana nagy trachytcsoporttól éjszak felé a Tri-Kopecz
mellett magaslik fel Libetbánya és Háromvíz között.
A másik Vepor sziget pedig a sihlai nagy gnájsz
csoportot töri keresztül. A libetbánya-háromvizi
Vepor hegy csekélyebb része andesintrachytból,
fötömege ennek tufáiból és brecciáiból van alkotva;
a trachyt e helyen áttöri az agyagcsillámpalát és az
ezen fekvő triaszdolomitokat. Háromvíztöl északfelé,
Zehrenbachtól kezdve PJióniczig agyagcsillámpalá-
val váltakozó kvarczitokkal találkozunk. A három-
vízi Frattcisci bányánál a Vepor hegy déli lejtőjén,
az érczfekhely feküje agyagesillámpala, közvetetlen
az érczfekhelynél pedig triaszdolomit; az érczfekhely
fedője trachyttufa, melyben elszórva el nem mál-
lott trachytgörgetegek fordulnak elő. (1. ábra.) A
fekűdolomit a fekhely közelében jellemzöleg gyűrű
formán van színezve. A fekű választó lapja kék színű
tekerületes szaruköféle lemez, tufazárváuyokkal. E le-

5*
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1. álra.
a Agyag CFiiltúnipala, S Ivai-czit, c triiwz-dolomit, ii d ércz-fekhelyek, e trachjt tuf;i, / trachj't.

mez kagylósán törik és oldalai csiszoltak; elmállott
földpát vékony, fényes feliér lapocskákban látszik
rajta. A fedő választó lapja szintén ilyen lemezből
ált, csakhogy világosabb színű mint a fekü válasz-
tója. A kitöltés e két lap közt kovavaskő,1 hasadásai-
ban vasokker, üregeiben vérvaskő és ohalcedon; át-
menetek vas-opálba, barnavasköbe hyalithtal. (2. ábr.)

Csapása irá-
nyában e fekhely
k. b. 55 ™/-nyíre
van feltárva; átla-
gos átmérője vagy
vastagsága 2 «y.
Ott, a hol kvarczi- „
tok metszik a fek-
helyet , a vaskő
elmarad. A tufa
és a dolomit közti köválasztó folytatható a Vepor
déli lejtőjétől kezdve éjszaknyugati és nyugat irány-
ban. Az éjszaknyugati lejtön a Mathei bányákban a
közetek érintkezése bővelkedik vasérczekben, míg
más helyeken ismét meddővé válik. Nyugat irány-
ban a libetbányai oldalon a Jamesna bányában (1.
ábra) aknázható mennyiségben fordul elő a vaskő ép
oly körülmények és viszonyok közt
mint a Franciáéi - bányában. Az
előfordulás jelleme: érintkezésbeli
tömzsök, dolomit és tufa között.
Libetbányától nyugotfelé a Posa-
tek-bányán szintén barnavaskö tra-
cbyttufa és dolomit közt fordul
elő. A vaskövek csak a trachyt-
tufával és a felső triaszdolomit-
tal való közvetetten érintkezésben
lépnek fel, és feltehető, hogy ez
utóbbiból átváltozás utján keletkez-
tek, és csak később telödtek meg
kovával. Ennek a bizonyítéka abban
található, hogy Franciscin vala-
mint Jamesnán a vaskő a tuffal való
érintkezésénközvetetlenül eredeti minőségében élesen
elválasztva található, míg ellenben a dolomit és a
mész felé az érintkezés határa egészen szabálytalan;
az erezek szabálytalanul nyúlnak be a dolomitba,
tartalmuk fogyton-fogy, míg végre vasban bővelkedő
dolomitból ép, és el nem változott dolomitba jutunk.

1 Kovavasliü név* alíitt a l imonítnali és híiematittiítk azon válfa-
ját éitjiík, melyben a siliciiuu (kovnaav éa lívarcz) tartalom tetemes.

Az átváltozó anyagnak a dolomit hasadásai szolgál-
tak csatornákúl, és ebből magyarázható ki, hogy a
hasadozott dolomitlapok érczesebbek mint a dolo-
mit tömege; de az old.it behatása következtében
némi átváltozást maga a tömör dolomit is szenve-
dett. Erre utalnak azok a konczentrikus sárga és
barna színű gyűrűk, melyeket már fentebb említet-

tem, és a melyek a
kőzet töréslapján
láthatók. E gyű-
rűk középpontján
helyenként egé-
szen barnavaskö-
be átment része-
ket vehetünk ész-
re. Hogy a ková-
sodás később, és

pedig csak akkor következett be, mikor a dolomit
nagyjában már át volt változtatva, tehát hogy függet-
lenül ment végbe, azt abból is látjuk, hogy az át
nem változott dolomit el van kovásodva, opállá
változott át, vagy hogy hasadásai kovasavval van-
nak kitöltve, vagy pedig a barnavaskö üregeiben és
odúiban vált ki a kovasav chaleedon és hyalith alak-

jában. Hogy a dolomit csak a tra-
cliyttufa közelében változott át vas-
koré, ez arra mutat, hogy mind a
vastartalom mind a kovasav a
trachytból eredt. De a kovásodás
nem mind a két említettük termő
helyen egyforma. A háromvízi, a
jfunesnai, valamint a pojniki vas-
érczek keletkezése korát, minthogy
csakis a trachyttufák lerakodása
után jöhettek létre, a neogén képlet
korszakába, vagy SrcR1 szerint ha-
tározíittabban kijelölve, a congeria-
emelet korára tehetjük.

A fentebbiekben leírt vaskő-
fekhelyeken kívül KEEPELY 2 még

a következő helyekről említ vaskövet és ezeknek elem-
zését is közli: Jelsin-Péter és István, Zsjár, Habakuk-
bánya. Ottlétemkor e bányák már nem voltak jár-
ható állapotban. Minthogy a jamesnai érez össze-
tétele megegyezik a háromvíziével, e helyütt csal; a
következő chemiai elemzéseket közlöm:

i STÜK D. Jalirh. dér géni K. Alist. 1808. p, 337,
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Pml liifzini : .Tumcftim : Pnljravio/a :

, ............... 5S-S7Ű 53-220 40-3] l
5488 0-6-í H Í)R7

kovaaav és kvarcz ............. ,. l ö ' W l 2931 3O5C9
timföld ........................ G-37S 6 OK 5-200
mész ........... - ..... - ............ ÍH22 0-62 0-210
magnézia ........................ 0-S:iS 0-73 0-439
phosjJiorsíiv ..................... -2-OM 0-23 2-942
kéiisav ........................... 0-103 — 0080
szénsav, víz, veszteség ......... 10-073 9-l f i 8-2C2~

100215 100-47 1ÖO~

Tartalom :

vas .............................. 41-232 37-27 32-432
mangán ........................ 329 0-38 3-60
pliosplior ........................ 0990 0-111 1-ÍU
kén .............................. 0-041 — 0-032

(Elemző DOEROVITS K.)

3. ábra,
<l Kotlgloinerdt, t> mészkőt e csillAmpnIaT ti szűrte gliájs?., e telejitelér vonftl, /gnílJHZ, g gránit.

h. Az előforduló érez mágnes-vaskő; elő-
fordul erekben és kisebbszeríí lencsékben gnájszban;
csapásirány keletnyugat; a dőlés igen változó; az
újabb kutatások-
ban déli; az érez
sem csapásának,
sem dőlésének irá-
nyát nem tartja
meg állandóan:

jellemezhető az
előfordulás, mint

impregnatió "
gnájszban.

Hruskova. Zeli-
renbacbíól nyűgöt felé esik. Az előforduló erezek:
vörösvaskő (vascsillám), barna-vaskő (vasokkerrel)
tömzs alakban és erekben kovapala között. A záró
közét pyrittel van gazdagon behintve; ennek
nagymértékben való elmállása okozta a vaskő képző-
dését. E vaskőnek (barnavaskő) cliemiai alkotása
DOBROVITS szerint a következő :

víiso^cyd ., 38'330
niangáiioxv-1 l'99
kovasav és kvnrez 4t'36
timföld - 7 94
mész - 0*22
nmgníüia ... ... OH
víz cs eénsav ... C'73

99-J10
Tartalom :

vas 2C'S31
ruangáu , ... O'GO

Mindenesetre választott, igen tiszta példány szol-
gált az elemzésre ; mert a nálam lévő példányok után

itólve okvetetlenül kénnek is kellene előfordulnia az
elemzés eredményében.

jl/e Ived és Btilof/li tájékán csillampala és gnájsz
j közt teleptelérszerü vörös és porhanyós földes barna-

vaskö bemkódások vannak. A kitöltést kvarcz és a
mellékközet erei metszik. A vaskőnek cliemiai alko-
tása DOBEOVITS szerint a következő:

vasoxyd ... 44-79
miHigánoxyd 3-33
kovasav és kvarez 33*94
timfölJ 507
mész 0-39
magnézia 1-26
rézoxyd ny
phosphorsav 0-87
kénsav ny
szénsav és TÍZ, veszt 10-44

100 —
Tartalom-:

vas 31'37
mangán ... 1-90
phosplior ... 0-377
kén ny
réz ny

Havasi pátvas-
kí>. (Alpenspath).
A. Djumbir hegy-
nek délfelé liú-
/ódó Dőlni- és
Horni-Voloveez

nevű ágaiban, ke-
let-nyugati csapás-irány bán (k. b. 4/í—-5/() a gnájsz-
nek sárgás csillámban bővelkedő fajában húzó-
dik egy teleptelércsoport vagy vonulat, mely több
egyes párhuzamos teleptelérböl áll, a melyekben
tömött flinczszerü pátvaskö fordul elő. Il}renek a
Volovecz hegyen : a voloveezi vagy bisztrói kutatás
és a Cornélia. Ettől éjszak felé a kunestovai és mli-
nai telértelep, dél felé a Danieli, Az egyes kőzetek-
nek sorrendi egymásra következését a mellékelt 3.
ábra mutatja be. A telepteléreknek közvetetten fekű-
közete sárgás színű, vasban és csillámban bővelkedő
gnájsz; a fedő Djumbirgnájsz már inkább a kis
Tátrában uralkodó gránithoz hasonlít és a fehér
orthoklaszon kívül fekete csillám jellemzi. A pát-
vaskövet k. b. 100 ínétcr mélységig már régi bánya-
mívelés tárta fel; de ezen alsóbb színtájak vaskövei
tetemes baryt- és réztartalmuk miatt a vasgyártásra
nem alkalmasak. Választó lapok e telepteléreknél
ritkán fordulnak elő ; nagyjában az egész kitöltés a
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mellékközet jellemét viseli. Vető szökések és elvágó
hasadékok gyakoriak. Ott a hol a pátkitöltés széle-
sebb : fakóércz, malacliit, pyrit és chalkopyrit, lazur-
malachit részint oszlopszerü beliintésekben, apróbb
lencsékben, szemekben, lemezekben, vagy mint verő-
déi, részint pedig a kitöltésnek üregeiben pát- és
bamavasköhöz kötve fordul elő. Ily helyeken
kvarcz is előtérbe szokott nyomulni, mely a felsőbb
színtájakban, hol túlnyomólag barnavasércz lep fel,
ritkább. A pát helyenként 4 ™f széles ú. m. a Cor-
nélián, s barnavaskö-csomókat zár magába. Láttam
oly szintájakat is, a hol a pátnak barnavasköbe való
átmenetei igen szépen kivehetők; itt a pát magvúl
mutatkozik a barnavaskö-burkolatban, hasonlólag
mint péld. a csucsorai mangánpát a maga barnakő-
burkolatában. Á mellékkőzet meddő lapjai metszik
vagy kisérik ugyan helyenként a kitöltést, de több-
nyire ismét kiékelödnek. A pátvaskö hasonlít a bán-
sági flincz-hez: vörös-sárga színű, tömött, apró-
szernű.

A kuncstovai és mlinai fekhelyek a Kraluska és
MIina hegyen, mint a Djurobir éjszaknyugati nyúl-
ványain, előfordulásuk körülményei szerint majd-
nem azonosak az imént jellemzett fekhelyekkel.
A kímcstovai teleptelér fekűje szintén sárgás szinű,
csillámban igen bővelkedő gnájsz, mely talán már
inkább csilláinpalának nevezhető; a fedő vasban és
csillámban bővelkedő gnájsz, mely tovább szintúgy
a gránit jellemét ölti magára, mint a voloveeai fedő
közét, A pátvasköben baryton kívül kevesebb chal-
kopyrit és pyritbehintés van mint a cornéliai vas-
kőben ; sok helyt nem is oly tömött flincz-szerü,
hanem durván foszló, és hasonlít a szepességi éa
gömöri páthoz; színe sárga, baryt-és kvarczszemek-
kel, némely színtájban vascsillámmal. A teleptelér
átlagos vastagsága 2 *y, a fekím kvarcz-erek fordul-
nak elő, melyeknek közelében imitt-amott fakó- és
rézércz-behintések találtatnak ki nem választható
minőségben és mennyiségben. Az átalános csapás-
irány kelet-nyugat, a dőlés éjszaki. A mellékközet
lapjai áthúzzák a tölteléket; a főtelepiéiért feküjében
és fedőjében apróbb teleptelérek kisérik.

A Volovecznik kelet felé húzódó ágában, Cservem
járok tájékán, csillámpalában, földes, porhanyós
barnavaskő egyes zsinórokban és padokban fordul
elő, melyet olvasztás előtt a közel levő Bisztra patak-
ban kimosnak. Ej szakkeleti irányban a Cornélia
bányától a Bisztra völgynek egy mellékágában

Krivó tájékán csillámban bővelkedő gnájszban l—
l -5 mj vastag barnavaskö-teleptelér mutatkozik pát-
vaakővel kapcsolatban. A kitöltés azonos a volove-
czivel, csakhogy a csapásirány itt éjszak-dél, a döléa
pedig keleti. Feltűnő e helyen, hogy a pát és a
barnavaskö majdnem tisztán külön választható a
kitöltésben, t. i. a pát a fedőt, a barnavaskő a fekűt
kiséri, és ez utóbbi a mélységben tovább tart mint
amaz. A tömött barnavaaköben üregekben vérvaskö
is előfordul. Hegemlítendők még Zólyommegyéből:
az óhegyi és az úrvölgyi stureczi és sandbergi csillám-
palában előforduló barnavaskövek. (E fekhelyekről
lásd a 2. és 3. lapon.) PrsaJia tájékán Beszterczebánya
közelében kvarczos barnavaskő fordul elő jáspissal.

A chemiai elemzések eredményei ím ezek:

vasoxyihü
•vasoxyíl - -
magnánoxydul ... ...

» oxyd
kvarcz és kovasav
timföld
mész
magnezia ... ...
baryt
réz
kénsnv
kén
szénsav
víz és veszteség _
pliospliorsav ...

Kuncstova :

45-58
2'07
4-71
—

8-96
4-71

—
—
024

3250

ü-03fi
99-7GG

Mlinn:

31-33
3'64
0-42
—

18-85
0-28
2-07
4-97
7-97
0-14
3-81
0-86

26-50
Ü-3G
—

100 —

ÜrvSlgy :

54-07
—
2-49
—
—

1-2
3-97_

—
3S-9

—
—

10OG30

Ghe&T :

—
66-54_

2-11
16-90

3-SG
0-42
ny.
—

0-77
0 13

\
M009

042
101-24

Elemzők : Mlina és üliegyre: DonROViTS K., Urvülgyre: LlCH-
TENFELS A., Kuucstovára nézve : bécsi világtárUti jegyzék.

LIPTO MEGYE.

A vasérezfekhelyek e megyében nagyobb részt
a Vág folyó bal partján, és pedig a Djumbir hegység-
nek éjszakra és keletre húzódó ágaiban vannak.
Svarin, Bócza, Hodrusa, Vasecz helyeket egy vonal-
lal összekötve, feltüntetjük azt a területet, mely-
ben az érczfekhelyek előfordulnak. Mióta Albrecht
főherczeg a hradeki kincstári kohó bérletét abban
hagyta (1875), a vasérczbányák mívelése is na-
gyobbára megszűnt. Legtöbb vasérczet szolgáltattak
azok a régi bányák, melyeket bevándorlóit néme-
tek Bóeza tájékán már 1514 óta míveltek aranyra,
ezüstre és rézre. E bányászatnak fénykora 1600-ra
és az utána következő évekre esik; de egy-egy bánya,
még 1740-ben, sőt az újabb időkig is rendes mivelés
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alatt volt. E terület érczfekhelyeiben megkülön-
böztethetünk : l. telértelepeket pátvaskŐ-kitöltésselj
réz és fakóércz behiatéssel; 2. kvarcz-teléreket
nagyobbrészt gránitban, melyekben autimonit, ter-
més arany, pyrit, és galenit fordul elő. Mi e helyen
csak az 1) alatti fekhelyeket vesszük tekintetbe.
A maluzsina-bóczai patak bal partján vagy az
úgynevezett szent-iványi oldalon l lévő vasérczfekhe-
lyek a fentebb jellemzett kuncstovai bányához viszo-
nyítva, a. mellékelt kis vázlatból kivehetők. (4. ábra).

Krcsahoca. Vörössárga gnájszban, — mely kivá-
lasztott kvaroz által feltűnő és a telér közelében
pyrit-impregnátiókban bővelkedik, •— tömött finom

Zólyormnegyében említett hasonló nevű helységgel.
Itt meszes, silány vörösvaskö, valószínűleg a triász-
dolomitnak egyes, vasban bővelkedő rétegeiben mint
impregnátíó fordul elő.

Beszna. Teleptelér, zöldes csillámban bővelkedő
gnájszban; kitöltése aprószemű, tömött, vörösszínű
havasi pát, felsőbb színtájakbau barnavaskő, sok
baryttai.

Pod István. Igen régi bánya. 1741-ben a régi
beomlott tárnákat újra kitisztították, de gazdag fakó-
ércz-lencsékre néni akadtak. A pod-istváni fotelért
ép úgy mint & kuncstovait két más, tőle k. b.
l—8 *y távolságra fekvő kisebb telér kiséri, melyek

J_

szenicséjű barytot és kvarczot tartalmazó havasi
pátvaskö teleptelérszerüen fordul elő. Átmenetek
barnavasköbe gyakoriak; a barnavaskö földea, okke-
res, helyenként wad is észrevehető.

Cserve/ii járok. Össze nem tévesztendő a már

' Még 17144)611 e patak választotta el a szentivinyi részt a
jobh parton lévő királyi résztől. Az utóbbi a beszterczebányai bá-
nyubirósághoz tartozott, az előbbi pedig a kamarától iiiggetleuűl a
a Szentiványi család egy régi prÍTilégiuma szerint űzte a bánj'A-
eaatot, úgy bogy e résznek külön bányabirósága volt. Az e részben
mírvelíetett bányák kötelesek voltak a termelt erezek 17-ed részét
a Szentiványi családnak általadul. E részben híres és jövedelmező
bányák voltak: Boldizsár vagy Segen Gottes , Pétertáíüa, Olo-
vienka, Pod István; a királyi részen pedig: Páltárna, János és
Dániel, Salvator, Triaitaa. A bóczai és német-lipcsei régi bányák-
nak a hires Fugger-család is részvényese Tolt; gazdag
volt Guldenfinger, később MitroYsky báró.

egj'ike a régi pétertárnai telér. MegemSítendö még,
hogy a pétertárnai fakóércz aranytartalmú, a pod-
istváni pedig csak ezüsttartalma volt. Az első telér
vörösszinű gnájszban lép fel; a jelenleg vájt érez a
felső színtájakban üreges barnavaskő. Vastagsága
alig l méter. A második fötelérnek — mely zöldes
szinü, durvafoszlányú gnájszban lép fel, melybe kénes
erezek vannak behintve •— tömött, fehér, flincz-szerű
liavaei pát a tölteléke. A harmadik telér finom rétegű
gnájszban csap, és ú. n. félpátot (<iGefiitterter»
cHalbspathn barnavaskövei vegyitett pát) és tiszta
barnavaskövet tartalmaz a töltelékben.

Heléna. A Pod Istvántól éjszak felé eső Bócza kö-
zelében két telér van : egy ú. n. tiszta telér (moczni
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Gang) és a tiúajdonképeni Heléna (langstroha
Helenn). Az első sötétsárga, csillámban bővelkedő, a
második kvarcában bővelkedő zöldes szinti gnájszban
lép fel. Összes vastagságuk 16 méter, az elsőben sűrű
kvarez-erek áthatotta durva foszlású pátvaskö, a má-
sodikban barnavaskö és vér vaskő a töltelék. Kvarcz,
baryt és palarétegek rondítják a kitöltést. Körül-belül
fél órányi távolságban van Helénától, kelet-nyugot
átalános csapás iránynyal, de kivételesen déli dőlés-
sel a Kliesznova teleptelór. Sötét színű, csillámban
szűkölködő gnájsz képezi a fedőt, világos kvarca és
f öldpátban bővelkedő gnájsz pedig a feküt, l—l'/a"/
vastag kitöltésben durva foszlánya pátvaskövel,
fakóércz és chalkopyrit behintésekkel. E teleptelér
csapásának iránya egészen a Csertoviczáig tart. Bó-
czán alul a királyi oldalban megemlítendő a Nagy
Zách nevű teleptelór egy esillámnélküli, kvarcából
éa földpátból álló mellékközetben (Aput), mely kitöl-
tésében barnavaskövet, mélyebb színtájakban pedig
2 mf vastag pátvaskövet tartalmaz. Az említett telé-
rek és teleptelérek viszonylagos fekvését az 5. ábra
tünteti elő.

Hodriisa. Ehhez a területhez tartoznak a követ-
kező vasérczfekhelyek: Zadno, Siroka, Oranczova,
Uplae, Hroncianka, Urbanka, Bozidár, Zadneg, Hos-
kova, Djurskeg. Mindezeknek nagyobbrészt gnájsz a
fedője, s csillámpala és devoni zöldpala a fekűje; és
így ériatkeaésbeli teleptelérek jellemét viselik.
A fekhelyek csapásának iránya nem igen állandó;
a kitöltés vastagsága igen változó; kiékelések és
utána következő kidudorodások gyakran vehetők
észre; a csapás iránya nagyjában kelet-nyugat, a dőlés
váltalkozik; az előforduló érez többnyire meglehetős
tiszta barnavasköj itt-ott vérvaskövei; így Sirokán
is. Hoskován vörös színű, apró szemcséjű pátvaskö lép
fel; csapásiránya a telepnek kelet-nyugat, dőlése déli ;
e helyen tulajdonképen két, ellenkező irányban csapó
telep van, de a metszés köztük eddig még nincs
meghatározva. E bányától nyugat felé esik a Jios*
toka bánya. Itt zöldpalában szabálytalan ankerit
tomzsök fordulnak elő, okkeres meszes barnavaskő-
vel; a vaskő az ankeritnak szövetalakját viseli, s
rajta mésapát-erek húzódnak keresztül; fehér sainü,
barytbanbővelkedő pátvask&vet is vájnak. Csapás-
irány kelet-nyugat, dőlés északi; átlagos vastagság l "/.

VerboKicza hegyen szintén nnkerites, okkeres
barnavaskövek, egy 2 "}' szélos telepben, agyagcsil-
lámpalában fordulnak elő.

Dikulct. Itt finom rétegű zöldpala és dolomit
(köszénképleti ?) közt apróbb tömzsökben és len-
csékben mangánban bővelkedő barnavaskö és barnakő
fordul elő. Eddig két ily tömzsöt tártak fel.

Svarin. Erintkezésbeli törnzs, vasban bővelkedő
sárga vörös agyagpala és mészkő (köszénképleti ?)
közt; igen szép vörösvaskő képezi a, tölteléket; e
tömzsök helyenkénti vastagsága 2—4 mf; itt-ott vas-
csiliám és vérvaskö is találkozik.

Vasecz. Dolomitban okker és vese alakú vérvaskö
fordul elő egyes felszíni tömzsökben; a vájatás több
kis aknában folyik. Említendők volnának még Bó-
czán a Za Hottou éa Paurouska telepletérek, melyek
fehér csillámban bővelkedő gnájsz közé fektetve, pát-
vaskövet tartalmaznak. Állítólag a Kriván hegy déli
lejtőjén néhány újabb kutatásban barnavaskötelérek
(?) gránitban (?) fordulnának elő.

Chemiai elemzések KBEPELY szerint :

vasoxydul - ...

vasoxyd ...
kovasav és kvarcx
timföld

réz - ... - -.
ezüst
arzén -

szénsav - - .

Klies;: nova :

53-12

6.6Ü
J'0-2
0-42
0-1S

0-03
32-28
99'65

Dikula :

33-26

7-7Í
18-01
7-S1

Ujabb kutatások Zólyom- és Liptú m-egyélien
más érozekre.

Libetbt'tnya mellett Kolba tájékán kobaltra éa
rézérczekre, Rohozna tájékán galenitre kutatnak.

Heléna tájékán Bóeza mellett kobalt- és nikkel-
érczre dolgoznakj melyek kvarczban, limonit kísére-
tében behintve fordulnak elő.

A magurkai, antimont, ólmot és aranyat tartal-
mazó ismeretes telórek kutatása, melyek gránitban
csapnak, máig is folyamatban van.

SZEPES MEGYE.

E megye vasérozfekhelyei kelet-nyugat föcsapás-
irányban azokban a hegységekben vannak, melyek
egyrészt mint a Sziúova, Volovecz, Hekerova, Klop-
tanne csúcsoknak éjszaki nyúlványai, másrészt mint
a Kloptarme, Koisovszka hola csúcsoknak ojszakkeleti
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és deli nyúlványai tűnnek fel. Az első vonalba esnek a
következő hegycsoportok ős liegylánczolatok : a dob-
sinai Gugl, göllniezvölgyi Kömgsbc-rg és Knolla, a
Grajnár, a hnileczi, merényi és rostoktni hegyek és
erdőségek ; a Hegyen nevezetű hegycsoport, a kotter-
patald, porácsi, szlovinkni magaslatok, a Galmus
hegynek déli lejtői, a Kvekhogy és ennek keleti és
nyugoti ágai, az Osztri Vrch cs a helezmanóezi
csoport, ós végre a zsakttróczi, göllniczi, volkmári,
bélai és tökési hegyek. A második vonatba soroz-
hatok : a szomolnoki, stószi. tneczenzéfi és jászói
hegyek és liegylánezolatok; a két utóbbi már Abaúj-
megyébe csap át.

Az első vonal hegységeinek földtani alkotása
következő : Oskozetül, a melyre a fiatalabb képletek
mind éjszak- mind t!elfelé telepedvók, a Voloveoz
hegytömeg agyagcsillámpaláit állapíthatjuk meg.
Ezen nyugszanak ama fiatalabb, a devon-korszakhoz
számított zöldpalák, melyek részint széles, részint
szűkebb vonalban Dobsinától kezdve folytathatók
említett első sorunkban Felső-Tőkésig. E zöldpalá-
kon nyugszanak továbbá a köszénképlet kőze-
tei : homokkövek, konglomerátok és szürkevakkék,
továbbá a dyasz vörös homokkövei és kvarczitjai;
ezeken feküsznuk a triász és liasz mészkövei, és
végre területünk éjszaki határán látjuk a kárpáti ho-
mokkövei.

A vasércz-fekhelyek nagyobb része phyllitben,
devonpalában, a kőszén- és dyaszképlet kőzeteiben,
vagy ezeknek érintkezése övében lépnek föl.

Dobsinától kezdve, a göllniezvölgyi, knolli, hni-
leozi, rostokeni, bindti, kotterpataki, szlovinkai,
zsakoróczi, helczrnanóczi és grellseifeni vasércz-
fekhelyek egy nagy teleptelér vonulathoz soros-
hatók, és mint ilyenek lesznek taglalandók.

Kiwll. A knolli vasércz-fekhelyek magukban véve
egy telepvonalatot képeznek, mely a Königsbergtöl
kezdve a Vogelsbergen át a Knolla hegységig húzó-
dik, és a föntebb említett nagy szepességi vonalnak
legnyrjgotibb részét képezi.

Az első és egyszersmind legfontosabb fekhely a
köniysberyi Jokaimi-telep. Föcsapásiránya 7 h~9 A ;
dőlése déli. A fekű-közet szürkevakke, azaz egy
kvarcz-konglomerát, sárga-zöldes, részint vöröses
agyaggal kötve, átmenetekkel tömött, finom szemcséjű
kqnglomerátba, melyben a kvarcz r«ellett agyag-
palarészek láthatók. E palabehintés i uan a durva
szemcséjű módosulatból sem hiányzik. A konglome-

SlADEBSPACH : MAGYARORSZÁG VASKKCZ-r£KHtí.V£l.

rátokat éjszak felé oly vörös színű, finom szemcséjű
palák fedik, metyek méltán a dynszhoz sorozhatok.
A konglomeráton vagy szürkevakkén a telep közelé-
ben fehér színű, zöldes-sárga agyagpalalemezek hú-
zódnak át; távolabb a feküben szürke színű és vas-
ban bővelkedő választó lapok mutatkoznak. Az éroz-
fekhely fedője zöldpala, és pedig ennek szürke-zöld
fajtája, mely ismét összeköttetésben van a tulajdon-
képeni zöldpalával és a dobsinai úgynevezett zöld-
kövei ; a Jolmnni telep fedő zöldpaláját sötét kék-zöld
színe miatt itt chloritpalának nevezik; a. szürkevak-
két az jellemzi e területben, hogy-közvetetleu benne
vaskő-fekhelyek nincsenek, és osak anyakőzetképen
szerepel némely rézércz-fekhelyekre nézve. Körül-
belül 240 •"/ távolságban délre egy gabbrónak tar-
tott közettömzsben újabb időben, kivált mióta Dob-
sinán azt tapasztalták, hogy a kobalt- és nikkel-
érczek a palában nem húzódnak tovább, erélyesen
kutatnak ilynemü érczekre, és egy helyen (Suh-
ranka) 9%-os nikkelérczet már találtak is. Nézetem
szerint ez a tömzs nem gabbró, mert szövete egészen
különbözik a dobsinai zöldkőétől, vagy úgynevezett
gabbrótól; ez utóbbi szemcsés, tömött, majdnem
rétegnélkülij a göllniczvölgyi tömzs pedig rostos,
palaszerű és rétegezett, úgy hogy inkább a zöldpala
egyik módosulatának vagy alfajának tekinthető.
A Johanm-telep vastagsága 14—16 "/, és külső
vajas által nyerik belőle az erezet. A kitöltés pát-
vaskö, mely a talp váj ásókban szélesbedik, a fekű
felé azonban kevesebb rézércz-beliintés találkozik
bennej mint a fedő felé. Mint mellesleges alkat-
részeket fölemlíteni a kvarczot és itt-ott a mész-
pátot; behintésekűl szerepelnek : a vascsillám, pyrit
és chalkopyrit, vérvörös okker mint burkolat; a
barnavaskö hasa-dási lapjain termésréz is előfordul.
A külső vajatokban a pát már teljesen átváltozott
barnavaskövé. Ebben az érintkezésbeli telepben kö-
vetkező vajasok vannak különböző színtájakban:
Johann Schiller Zsigmond, Júlia és Károly (Caroli)
a Königsbergen. A fedő palában apróbb meddő lapok
által elválasztva még néhány társtelepér lép föl, körül-
belül 200 ™y összes szélességben, melyeket azonban,
minthogy vastagságuk csekély és csapásuk iránya
néni tartós, nem is igen fogtak mívelés alá. A Johanni
t-elepér-vajat körülbelül 00 mj függőleges magasságú.

A Zsigmond Júlia bányatelkekben vascsillám
fordul elő a pátkitöltésben, melybe itt egyátalán
kevés fém van behintve. Szövetére nézve tömeges-
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nek mondható; a pát durva foszlánya és részint
finom szemcséjű is; üregek a kitöltésben nincsenek,
de a fedő palának egyes meddő lapjai a kitöltésben
ékszerűen vannak bezárva; választó lapok a fekűn
és a fedőn találtatnak, A Konigsberg keleti lejtőjén a

Károly (Caroli) bányatelekben a telepér nem oly
vastag mint a Johannin vagy Zsigmondmezöben, de
sokkal tisztább és olvasztásra méltóbb, kivált egy
fedő társtelepérben; a feküben helyenként fakóércz
is találkozik, mint behintés. A nagy-rabenseifeni
völgyben a Johanni telepér esapáskitartása a völgy

bán a pát nagyobbrészt barnavaskövé változott át,
az ankeritos részekben pyrit és chalkopyrit igen
apró szemekben van behintve. E tomzsök a mély-
ségben tökéletesen kiékelödnek, azaz valószínűleg
meddő ankerittelep jellemét veszik föl, s nézetem
szerint folytatását képezik azoknak a keskeny társ-
telepeknek, melyeket föntebb, mint a János telepér-
nek fedő kísérőit említettem. És így nem oszthatom
azt a nézetet, mintha e tömzsszerű berakodások a
dobsinai és a göllniczvölgyi úgynevezett gabbró ki-
töréssel valami összeköttetésben volnának. Az elő-

aljáig föl van tárva; a pát e helyen durva foszlányű,
igen kevés rézbehintésekkel és kvarezezal. Körül-
belül 80 ™f távolságban e János főtelepértöl a fedő-
ben a királyhegyi oldalban és az áíellenben lévő
Vogelsberg nyugoti oldalában két, a völgytől elvá-
lasztott tojásformájű pátberakodás van a zöldpalá-
ban. Eme Lipót nevű tömzsökben a pát apró szem-
cséjü, vörös saínü, és külsőjére nézve hasonlít a
hunyad- és szörénymegyei ji-incz-hez; mészpát-
erek húzódnak rajta keresztül; helyenként majd-
nem teljesen ankeritbe megyén át. A külső vajatok-

fordulásnak egészen más viszonyával találkozunk a
dobainai Mátyás-griindl és Juditka érintkezésbeli
tömzsöknél, melyek zöldkövön fekszenek és pala
által vannak fedve. A Lipót teleptörnzsnek csapás-
iránybeli kiterjedése körülbelül 30 m/, a fejtés alá.
vett magasság körülbelül 30 m f . Az anyaköz ét itt
valódi zöldpala, melyet az érczfekhely közelében
finom mészpát-erek metszenek. E zöldpalát STDR l is
megkülönbözteti a közönséges szürke zöldpalától,

i Jahrback dér gecl. Reiclisanst. 1869. p. 402.
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de alkatrészei föl nem ismerhetők. Érdekes egy eset
az, hogy még mielőtt STUR e palák egyes nemeit
dioritnak elnevezte, NEUBAUER már 18G2-ben ezt az
elnevezést használta'. Említést érdemelnek fizok a
sajátszeríí, teljesen kagylóalakú közárványok, melye-
ket KAIL JÁNOS, bányai felőr Coburg herczegnél, egy
kutató vajasban a zöldpalában berakodva talált, me-
lyek belseje--szerinte—ankerit. Egy második telep-
érvonal, mely a nagy-rabeiiseifeni völgytől kezdve a
Vogelsberg és Knoll-hegyen át a Knollergründl völgyig
húzódik, szintén zöldpalában fekszik és három
úgynevezett lapból áll, melyek azonban egyes helye-
ken egyesülnek; összes vastagságuk, a meddő köze-
tekkel együtt számítva, 30 méterre tehető. E telep-
érre és pedig nyugotról kelet felé a következő vaja-
tok vannak nyitva: Clcmentine, Susanna, János,
Frolinleichnam és Véletlen. (6. á-bra.) A főtelep és
kísérőinek csapásiránya 8 h—9 h, a dőlés 45° alatt
déli, a palarétegekkel egyenlő. A kitöltés pátvasköj
amelyre nézve jellemző, hogy sötét színű, majdnem
fekete chloritos palalapok metszik és kísérik a
kitöltést lencsealakban, többnyire a feküoldalon.
Ezeket a palalencséket baryt és mészpát szeldeli és
hatja át, melyek közelében, de még magában a palá-
ban is, igen gyakoriak a pyrit és ehalkopyrit behin-
tések. Az egyes érezlapok közt lévő meddő közét
világoszöld színű, apró szemcsés, rétegezett kvaroz-
konglornerát, melyben hófehér, villogó csillám és
apró pyritszemek vehetők ki. E meddő kőzeten
gyakran fehér agyagszalagok húzódnak át, és mint
vetődési lapok ezen telepeknél általában nagy-
fontosságúak. Mind a három telepet a fekün és
fedőn 4—7 %, széles választó lap határolja, és így
a kitöltés igen szépen el van különítve. A középső
érczlap legyékonyabb; a meddő kőzet e lap és a
sokkal szebb fektílap közt tiszta kvarcz; a fő- és
fekülap után következik, mint még szebb, a fedő lap,
melyet a középlaptól a már érintett kvarcz-konglo-
merát választ el, és a mely kvarczit a fekűn magá-
ban a kitöltésben jellemző darabokban is előfordul.
A kitöltés Frohnleiclmam hármas telepéren fehér
színű, durva foszlánya pát, apró kvarcz-erekkel és
kénes rézérczbehmtéssel. Egyesülésük után a főtelep
kelet- és uyugotfelé mindinkább veszít vastagságból,
míg utóvégre csak egy választólap marad meg, mely-
ben legfeljebb rnég kvarcz található.

* Veriraltungsbericiit áfr i, i'. Berghavptntímnscltaften 1862.
von dér Jí. Ji. statútichen Ceittralcomtnission.

A Knoll hegységtől kelet felé már nern talál-
i juk meg e telepek folytatását, hanem ezen túl a
: grajnári kvarcz-erek helyettesítik. Még tovább keletre

azonban ismét pátkitöltést találunk Hnílecz tájékán
; és Bostokenen. A kitöltésben mint mellesleges részek

említendők a fekülap felsőbb sxíntájaiban kvarcz és
niészpát, mint behintések pedig kénes réz- és vas-
érczek, valamint a mellékközet lapjai, melyek a
telepdölés irányában vannak a kitöltésben beékelve.
(7. ábra.)

?. ábra.
EJKOU. : Frohnleichniini fedőlap, a pátvaskü, ft kvarczkonglomeráí
meddő )&p, e fedő zöldpala, li íetete pfilaékek, / mészpát, pyrit és

chúlkopyrit beliintéssel, ? kvarcz-tiek pyrittel.

János,- folytatása a Frohnleichnaoi telepnek, a
Knoll hegy nyugoti lejtőjén, a, kis-rabenseifeni völgy-
ben ; kitöltése 2—6 m/ vastag, durva foszlánya, vörös
színű pátvaskö kvarczszemekkel és erekkel, ehalko-
pyrit behintéssel, vascsillárnmal, kivált oly helyeken,
hol a pát kiékelödik, A szövetalak a mellékelt ábrá-
ból kivehető. (8. ábra.)

KKOLL : János, a zöldpala, fc pitraskö, c Taaesillim, d üteg, e fcvarcz-
erek ée szemek thalkopyrittel, / fetetepala-ébek.

A kis-rabenseifeni völgyben, a mostani Susanna
előtt kutattak, hogy a telepéi- folytatását megtalálják,
de csak aprószemíí, kék színű ankerit-erekre akad-
tak, melyeken raészpát-erek húzódtak keresztül. Az
átmetszett zöldpala itt sötét, majdnem fekete szinű.
A Frolmleichnamnál említett csillámos kvarczkon-
glornerát itt körülbelül 20 '"/ széles. Egy altárna,
mely körülbelül 200 méternyire egészen a szürke-
vakkéig hatolt, átmetszette a Victoria, Bagoly stb.
apróbb, körülbelül Va "/ széles, pátfekhelyeket. Ott,
hol a szürkevakke a palákkal érintkezésbe lép, ezek

6*
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az apróbb telepek kvarczh an és sok chalkopyritben
bővelkednek. Johannitól kezdve a

Susanna és Clementi bányatelkekben és fek-
helyekben jellemző a feketepala, mészpát chal-
kopyrit és pyrit behintéssel, melyet már a János
telepérnél említettem és a mely utóbbi telke-
ken némely helyütt nem csak szórványosan fordul
elő, hímem esetenként az egész kitöltést is helyet-
tesíti. (9. ábra.) A Susanna altárnában legelőször a
már többször említett csillám ős kvarczUot, vagy
mint itt nevezik, csilláinpalát vájták keresztül; ezt
követteafekete telérke (nscirwarze Kluft»), azután
a fekűn ankerit és mészpát, és végre következett a
tömött, fekete színű, igen jellemzöleg kristályosodott,
köríílbelöl 8 ™y vastag pátvaskö. Csapása irányában
akitöltés körülbelül 160 méternyire tartott; itt az-
után a vaskő kiékelödött, helyet íidván ismét a
fekete lapnak, mely tovább a Clementi bányatelek-
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tóját képezi, körülbelül GO ™/ széles; a közvetetten
fedő eleinte világos színű, míg továbbat átmegy az
általános érczvezetö zöldpalába. A Susanna főtelep
a Clementi telekben még körülbelül 8 ™/ széles, és a
kitöltésben pátvaskömagvak barnavaskö-burkolattal,
továbbá üregek okkeres barnavaskővel finom wad-
lemezekkel, kvarczkristályok okker-burkolattal, és
mészpát fordulnak elő. A pátvaskö itt tömött, töme-
ges, aprószemű, s rendesen sötét színű a gyakori
feketepala-Iemezektöl, melyek finoman átszövik az
egész kitöltés anyagát. A rondító pyrit és sárgaéres-
behintés a fekeíepalához és a rajta áthúzódó mész-
páthoz kötve, könnyen kiválasztható a páthól; vas-
csillám csak igen gyéren mutatkozik.

A í3éia-telep a Knoll-hegyenmárszürke vakkéban
csap. Kitöltése nagyobbrészt barnavasköbe átment
pát, alsóbb színtájakban tisztapát vascsillám-erekkel.
E telepei már a régiek is ismerték és ki is aknázták,

9. ábra.
a Fekete pala, fc'més7.pát, cpátva&kö.
C lenié ni i a fedőlap meddő vítjás-

i n Fekete pala, b fc aukei'it, c c e
10. áí>

öj d (l caitUlmpala, e é világos zölilpala, / szin-ke zülilpalu g Cle-
menti fedőlap.

ben pátvaskövel párosul. Ottlétemkor tervben volt,
hogy .egy altárnával valamennyi fedő réteget átmet-
szenek ; és igen valószínű., hogy ily módon az úgy-
nevezett csillámpalátói délre a Frolmleicliimmnál
emiitett fedő telepet is el fogják érni. A Susanna
telep feküje világos színű pala; eddig a felniben
semmiféle társtelepet nem találtak. A fekete lap
viszonyát a kitöltésben a Susanna és Clementi bá-
nyatelekben a mellékelt ábra mutatja. (10. ábra.)

Clementiben tehát már érczes fedő lapot látvmk,
mely körülbelül 2 ""j széles és kitöltése igen tömött
pátvaskö, mely sajátságos gra.nulitszerű alkotású.
Susanna felé ez a kitöltés elvékonyodik és csak
a feketepala marad meg. E jellemző feketepalát
agyagcsillámpalának tartom, és az egész Susanua-
Clementi előfordulást úgy jellemezem, mint éi'int-
kezésbeli telepet, mely agyagcsillám és zöldpalák
közt foglal helyet. A homokos, csillámban bővelkedő
pala, mely e fedő lap és a Susanna főtelep válasz-

s így most már csak hátrahagyott oszlopokat váj-
nak ki. Béla és Frohnleichnsira közt észlelhető a
szürkevakke és zöldpala közötti érintkezés, melyet
egy kvarczér jellemez. Ebben az. érben vaskő nem
fordul elő, de a közvetetten mellette lévő palában
ismeretes egy kvarca telér, melyhöl már a régiek is
rézérczet bányásztak. A hányat «Breslauer Bau»-nak
hívták. E telér talán a königsbergi Jouanni folytatá-
sának tekinthető. A sziirkevakkében. Bélától éjsziik felé
még több apróbb, ehalkopyritet tartalmazó kvarczér
ismeretes. A bélai pát szövete tömeges, sziklaszerü és
sok részben emlékeztet a zólyom- és liptómegyei ha-
vasi pátra. A szürkevakke a telepér közelében .réteges,
világosaöld színű; az egyes alkatrészek alig vehetők
észre, és egészben véve homogén palának látszik.
Itt szerpentin palának szokták nevezni, E palás réteg
néliány centimétertől 2—4 méter szélességig válta-
kozik, azután durva szemű szürkevakke vagy kon-
glomerát követi, mely nagyon hasonlít a gömör-
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megyei köszénképlcti konglomerátoklioz. A Béla
telepen kelettől nyugat felé a következő vajatok
vannak : Kitit'iii/, ZnUnti, Atl-onai, Antónia, Taksony,
tovább a Vogelsberg keleti lejtőjén Mária tla Glória,
nyugoti lejtőjén : János (fi, ábra). Tovább nyűgöt felé
a telep még nincs kikutatva,. A szürkevakke és
pala közt megemlítendő még a Farkas-Róka pát-
telepér, melyben vascsiilám, kvarca és helyenként
gazdag (8 latos) fakóércz is fordul elő. Jellemző e
fekhelyre, a dőlés irányának gyakori változása, vala-
mint az is, hogy sokszor a záró kőzet rétegeit metszi,
tehát valóban telérszerű jellemet vesz föl. Délre e
Lányától még három ily ér ismeretes : Br,goly, Cilii
és Victorifi,- a két utóbbi niár egészen zöldpalában
csap. A vietoriai pát durva foszlású, felsőbb szín-
tájakban ankeritos, és ily helyeken chalkopyrit-behin-
tések fordulnak benne elő.

Rostokén területe. A knolli és rostokeni fekhelyek
közt vannak a grajnárhegyi kvarcz-teleptelérek. Az
úgynevezett tuplicskai Nándor és Teres bányák
fbalkopyrit tartalmuknál fogva nem tartoznak e
dolgozat keretébe; különben pedig LrszKAY GuszrÁv1

e bányákat úgyis részletesen tárgyalta. Itt elég
legyen a következőket érinteni: LIKZKAY e kvarcz-
teleptelérek anyakó'zetéül agyag- és csilláinpalát
említ (talán azonos az általam föközetül említett
agyagesílláűipalával); keletkezésökre nézve azt em-
líti, hogy az anyakőzettel egyidejűleg jöttek létre, s
anyaguk az anyakőzet niegkeményedése s ennek
következtében összehúzódása által támadott résben
később vált ki. A kvarcztörnegek nem válnak el az
anyaközettöl, hanem abba által is mennek; a dőlés
és a csapás iránya azonos a kőzetével; a hol a clial-
kopyrit képz'ödhetésére rés nem volt, ott aa anyakőzet
van vele telítve, finom lemezekben kiválva a közét
palás szövegében.

A rostokeni telepvonulat három, majdnem pár-
huzamos főtelepet foglal magában, melyeket öt társ-
telep kísér. A három főtelep : l. a groszzeclmer tele-
per 2. a Grober-telepér és 3. a Breite-telepér (Tekla).
A társtelepek pedig : Eduárd, Eulalia, Sándor,
Grober-telepér fekü és Grober-telepér fedőlap. Az
összes telepek fekvése emlékeztet a bindti telepek fek-
vésére, csakhogy ott a feküben még 5—6 érczlapot
ismernek, melyek itt hiányzanak. Mindamellett alig
szenved kétséget, hogy a rostokeni telepek folyta-

i líámjászuti és kohászati lapuk, 1877. p. 15.

tásai a bindti telepelmek. A groszzechner telepér,
mely Bindten ellenlejtes dőléssel fordul elő, itt
csak a Mihály és a József szintájon ismeretes, de
dőlése egyező a közét rétegével; a Samuel-Dauieli
színtájban vasosillámhól áil és hasonlít a zsakaróczi
Ray ér tel epérh ez.

A rostokeni három telepre a bevájások követ-
kezők : Vilmos altárna, 12 méterrel feljebb Mar-
cellus tárna, 16 méterrel feljebb Marcus Gábrielt,
2 méterrel feljebb Tekla tárna ; következik továbbá
az Überschaar tárna, l G méterrel feljebb a Marcus
Gabrielitől Zsigmond tárna, mely által a Grober-
teleperet körülbelül 300 ™j csapásirányban tárták föl
a fedő után. A Marcus Gabrieli tárnán szintén csak
ez a telep van vájatás alá véve.

A Vilmos altárna eddig érczfelthelyet nem ért e l ;
zöldpalában, mely szerpentinhez hasonlít, körülbelül
150W/ hos-zaságban van hajtva, a Grober-telepér-
hez talán még 160 *"/ vajas volna szükséges.

A rostokeni telepeknek átnézeti vázlatát adja a
mellékelt ábra. (11. ábra.)

Grolier-telepír, MarcMS Gabrífli színtAjban. A
fekű kőzet messzes zöldpala ; ezt követi sárga színű
agyagesillámpala szemcsés mész-erekkel és pyrit-
szemekkel, továbbá közveteílenül a fekhelynél kék
színű szemcsés mész és finom sötétszinű agyag-
csillámpala-lemezek ; a fedő kőzet finom szemcséjü

.szürkevakke. A kitöltés, melynek vastagsága l mé-
tertől 16 méterig váltakozik, sárga színű, durva
foszlányú, helyenként tömött szövetű pátvaskö, me-
lyen gyakran a mellékkőzet rétegei húzódnak keresz-
tül ; chalkopyrit-behmtés,ek szabálytalanul elszórva
az egész páttömegben előfordulnak. Kelet felé a telep
két ágra oszlik, úgy hogy a fekűág vagy lap 4 ™/,
a fedő lap szorulása helyén csak IVa ™/ vastag.
A fekünek fehér színű, mállott palája apophysképe.n
belenyúlik a töltelékbe; zsíros választó lapok csak a
fekün vehetők észre, a fedőn egy vékony, fekete színű
palalap választja el a záró kőzettől. A két érczlap
közti választék fekete színű, kvaroz és pátvasköerek-
től áthatott agyagos pala. A töltelékben a pátnak
hasadás-lapjai a vastagság irányában lépnek föl, az
anyaközet lemezei pedig e hasadásokat metszik; e
lemezeket helyenként lágy agyag helyettesíti. Csapás
irány keletnyugati, dőlés déli, mely utóbbi azonban
sokszor változik és helyenként úgy tűnik föl, mintha
a telep a kőzet rétegeit metszené.

A Zsigmond színtájban a telep fekürészét azáró-
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kőzet fekete színű metsző és áthúzódó lapjai zavarják;
egyes helyeken a telep vastagsága 25 méterig terjed,
chalkopyrit-behintésekben bővelkedik és a felsőbb
színtáji vajatokban malaclntot is lehet találni. A te-
lepnek egy szövetbeli képét átmetszetben a mellé-
kelt 12. ábra mutatja.

A József tárnában a Grober-telepér éagrosz-zecheni
telepér van föltárva. Itt mind a két telepnek tölteléke
tisztátalan és helyenként majdnem egészen kiéke-
lödik.

színtájban egy elvetödött lap metszi; ettől kelet
felé a töltelék kvarcz-erek és chalkopyrit-behintések-
ben bővelkedő durva foszlányú pátvaskő, nyűgöt felé
pedig a töltelék vascsillám, melyben gazdag chal-
kopyrit és baryt-erek fordulnak elő, úgy hogy itt
e telepiéiért tisztán rézérczre bányászszák, a mely
erezek 26—27°/'o tiszta rezet tartalmaznak és a
János hutában értékesíttetnek. E színtájban a
Grober-telepérnek egy fekiítársát az úgynevezett
Sándor telepet is keresztülvájták.

I I . ábra. a Eilliurü, i> űroszzechner telér, fi Eululia, d Gioher telepír, e H rober lelepér társai, h Breite telepír.

A Grober-telepér fekűje itt durva szemcséjü
szürkevakke, agyagpalás kötő anyaggal; fedője,
mely egyszersmind a grosz-zecheni telep feküje,
kvarcz-erektöl áthatott fekete színű agyagcsillám-
pala, a végső fedő pedig zöldpala. E szerint világos,
hogy az anyaközet gyakran váltakozik és az egész
grober- és grosz-zecheni előfordulás, mint érintke-
zésbeli telep, itt-ott úgy jellemezhető, mint telep-
telér, szürkevakke, agyagcsillámpala és zöldpala
között.

A c/roüz-zecheni telep töltelékét a Sámuel-Dániel

Az alsó Anna-Martini tárnában (az óvízi kohó
birtoka) látjuk : 1. a Sándor telepet, tiszta kvarcz-
töltelékkel, 2. a Grober-telepért és annak fekü- és
fedő lapját és 3. az úgynevezett Etilalia lapot, mely
ellenesen lejtő dőléssel a grosz-zecheni és Grober-
telepér közt csap; 4. a grosz-zecheni teleperet, inely
azonban teljesen kiékelődik. A Sámuel bányán a
Grober-telepér külvajás által fejtetik le. A rostokéul
bányabirtokban részesek : az óvízi kohó, a smögeni
gyár és az osztrák-magyar kohó-társulat. A smögeni
gyár még a Colosánál nevű bányatelket külön bírja
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a Breite-telepéren. A grosz-zechenl J/i/K%-bányai
erezek még aránylag a legtisztábbak, de a chalko-
pyrit itt sem hiányaik egészen.

A KatJitirina, Tekla és Aitnn-Palucsai tárnák |
mind a H rétté telepre vannak hajtva. Anya kőze-
tének fedője és feküje talkban bővelkedő agyag-
pala, vastagsága 2 mj, tölteléke szép sárga színű,
réteges pátvaskő; pyrit és chalkopyrit, mindamellett
itt is található a pát tömegében; átaUnos csapás-
irány kelet-nyugat, dőlés ellenesen lejtő északi,
egyes színtájakban pedig a rendes déli dőlés észlel-
hető. A Grober-telepér folytatását Záradka tájékán a
Hegyen nevű erdőterületen constatálták, de úgy lát-
szik, hogy ott jóformán csak egyes, egy vonalba eső
órczlencsékböl és fészkekből áll a telep. A Grober és
Breite-telepér nyugoti folytatásain és kibukkanásain
vannak még a következő bányák : Amanda (Grober-
telepér kibukkanása)) Vasmező (Breite), Felső-Loiic/i-
mis (Breite és Sándor kibukkanása).

Eoxtokeni Marcut Gabrieíi,

12. ábra
efszürtevakiepala, & zöldpala, c paJalemezet:, d tLgragrés, t

pátvaskö, //ivarczerek ehalkopyrittel.

A Grajnár hegyen, raár Kis Hnilecz felé csap az
úgynevezett Dreistreichen telep vagy Rosenfeld. E közt
a telep közt és a Longinus között van még a Mária
Geburt bányatelek. Mindezen apróbb telepek zöld-
pala és apró szemcséjü szürkevakkepala közt vannak
beágyazva; a töltelék közönségesen kvarcz- és ehalko-
pyritben bővelkedő pátvaskő.

A rosenfeldi három érczlapból kettő a csapás
irányában párosul, a harmadik pedig társul kiséri
őket. Á kitöltés csak helyenként dúdorodik annyira
ki, hogy a vajast megérdemli. A rosenfeldi három
telep érdekes fekvési viszonyát mutatja a 13. ábra.
Nyugati irányban Rosenfeldtöí szürkevakkeban csap
a Lipót telep rézércz-behintéseklíel; ettől éjszaki
irányban még több ilynemű fekhely van mivel és
alatt. Eosenfeld és a kis-Lmilec.zi Vincenti fekhely
(Furrnanecz-Gretl hegyen) közt három apróbb fék-
helyt említek, u. m: Vétius a Schönhengst, Wasser-
stolltt a Gretl hegyen és Qeorgi a Kaltengrimd völgy-

ben. Mindezen fekhelyelmek, melyek szivrkevakkepa.
Iában vannak beágyazva, tölteléke pátvaskő rézércz-
behintéssel.

Vincenti-Rozália. Á. fedő zöldpala azonos a knolli
Lipót telepi zöldpalával; a fckűközet vörös színű
apró szemű tömött szürkevakkepala. Ebben az anya-
kőzetben csap még a Gretl hegyen az ú. n. Napóleon
fekhely; tölteléke kvarcü és mészpát-erekkel gazda-
gon átszőtt tömött pátvaskő. A kis-hnileczi völgy-
ben a Szuhahura hegyben durva szemcséjü szür-
kevakke (fedő) és mészagyagpalának nevezhető kőzet
közt (fekű) csap a Fülöp-Jakab telep, melynek tölte-
léke a felsőbb színtájakban barnavaskö, alantabb
rézérczben bővelkedő pátvaskö; szövete a felsőbb
színtájakban üreges, s az üregekben okker és itt-ott
vérvaskö van berakódva.

A svedléri vasérca-fekhelyek esillámpalában és
phyllitben fordulnak elő; a töltelék pátvaskő sok
rézérczczel; e fekhelyek nagyobb része a Genir hegy-

ben van; átlagos csapásirány kelet-nyugat, dőlés a
közetréteggel egyező : déli. Legnevezetesebb a Lind-
ner-Gang, melynek töltelékében fakóérezet is talál-
nak kisebb mennyiségben. Legtisztább vaskő fordul
elő a Spiclei'-Ga.ngban; kidudorodásai helyenként
4 métert érnek el. Ezeken kívül megemlítendők : az
Altpaker, Pfaffengang, Sonnenscheiner-Gang, Eosen-
kranz és Silberstreichen-Gang fekhelyek a követ-
kező fővájatokkal: Dreifaltigkeit, Neu és Altallerhei-
ligen, Baroner tárna, Rosstolle stb. A svedléri vaskö-
bányák nagyobb része régi rézérczvájat volt.

Bindti terület. E régi rézércz-bányászat 1856 óta
Albrecht föherczeg birtokában van, de most főkép
vasérczet bányásznak benne. Települési viszonyai
nevezetesek; s a bánya belgazdasága példányszerű-
nek mondható. A földtani szempontokat illetőleg
mindjárt itt említjük meg, hogy a hindti telep-telérek
a devon, kőszén- és dyaszképletek kőzeteiben épen
úgy csapnak, mint a hozzá kö'zelfekvö és az előbbi
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sorokban leírt rostokeni telepek. Kiválóbb közetek:
a vörösfövenykö-pala és fövenykő, a zöldpalák,
továbbá agyag- és (tgyagcsillámpala. Az érez tartalmú
közét itt is nagyobb részt a szürkevalike és palái,
vagy a fekhelyek köztük és a zöíd-, vagy agyagcsil-
lámpalák közt fordulnak elő. LISZKAY szerint a Bindt
patak bal partján a Fedorou hegyen a szürkevakke-
pala valóságos szürkevakkéba megy által. A bindti
valamint a rostokeni és néhány knolli fekhelyeket
telepteléreknek lehet nevezni, ámbár nagyobbára az
anyakőzét rétegeivel párhuzamosan dőlnek, helyen-
ként azonban azokat mégis tényleg metszik, és így
hasonlók a kotterpatuki egykorú, töltő anyagra
nézve egyforma fekhelyekhez, melyeket már F ALLÉK
telep-teléreknek nevezett el.

A bindti teleptelérek keletnyugati irányban csap-
nak, és 50—90°alatt dél felé dőlnek, a hegyoldal
fekvésére nézve ellenes lejtéssel.

Átaláhan véve a fekű közét szürkevakke, a fedő
kosét pedig csilíáinos szürkevakkepala, a mely utób-
bit LISZKAY még meszagyagpalával hozza összeköt-
tetésbe.

Ha a fekütől a fedő felé haladunk, a legszélsőbb
fekűben az úgynevezett kis-bindti telepcsoportot talál-
juk. E csoport 8 kisebb, alig 0-2—0-3™/ széles erek-
ből áll, melyek töltelékében igen tiszta pátvuskö van,
de csekély vastagságuk és a niellékközetnek nagy
keménysége miatt nincsenek mívelés alatt. A kisbindti
csoporttól körülbelül 20 m] távolságban a fedőben
csap az úgynevezett Új telepír (Neue-Gang), melynek
vastagsága 0'5—1-5 mj közt váltakozik és egyáltalá-
ban iencse-alakirkidudorodások fordubmk elő benne,
sőt helyenként a vaskő egészen kivágódik, úgy hogy
csak egy agyagos választó lap marad. A töltelék pát-
vasköve nagyobbrészt igen tiszta, de helyenként í
fakó* és rézérczozel oly mértékben' van elegyülve,
hogy a pátot alig lehet különválasztani; ez erezek
némelykor 6—12 hüvelyfcnyi oszlopokban forduln-ik
elő e telepen. Az Új telepér után következik két,
eddig még fel nem tárt érczlap: Ruppert-Lajos és
Leonidás. A kis-bindti csoporttól körülbelül 113 mf tá-
volságra a fedő felé csap az összes bindti előfordulás- j
legnevezetesebb teleptelére, a Grober-tekpér; ennek
vastagsága 22 ™f és 2 m/ közt váltakozik; a dőlése
átlag 60—80°; tölteléke jó minőségű pátvaskő,
melyben csak helyenként fordulnak réz- és fakóércz-
behintések elő. A Grober-telepér után a legszélsőbb
fedőben csap a Groiz-Zcchitfr telepér, mely a mély-

ségben egy-egy fekfi és fedő lapra oszlik, és miután
az elsőbb ellenesen lejtő dőlésű, lehetséges, hogy
bizonyos mélységben a Grober-telepérbe ütközik.

Az összes bindti bánynuradalom, ide számítva a
kelet felé eső külön társulati Károly-telket is, a
sonrrtags-grundi öttelkea Furenvz altárna által ló-
szen alávájva, mely eddig k. b. 1500 "/ hosszú és
a bindti legmélyebb Márton altárnától körülbelül
56 méterrel alantabb esik. E Márton-Sgenthároms&g
altárna 227 "/ hosszú és a Groher-teleperet dőlés-
irányban 75—151 m/ közt tárja feJ. Az égés/ közben
a Márton tárna szájától a Grober-telepér kibukkaná-
sáig számítva van 5 tárna a következő fejtő színtá-
jakkal : 1. Altárna, 2. Appolonia, 3. Albrecht és Jó-
zsef, 4. Grimblatt, 5. Károly tárna.

Az évi termelés pátvaskőben 300—350,000 "}' má-
zsára tehető, chalko-pyritben (Gelferz) 400, fokóércz-
ben Í60 ""j -mázsára. Az egész bányauradalomnak
halyszini rajzát a mellékelt I. tábla mutatja, mely-
nek eredetije LISZKAY GUSZTÁV eaikkének mellékletéül
a (í Bányászati és Kohászati Lapok» 1877. évi folya-
mához volt csatolva,

Kotterpataka (Kotterhach). E hatalmas vaskö-
telepteléreket bátran a legfontosabb hazai vasércz-
fekhelyekhez számíthatjuk. Mióta a poroszok ezt a
régebben a hányásra dobott vaskövet nagyobb mér-
tékben szállítják a külföldi kohókhoz és ott olvaszt-
ják, és mióta a fakóércz és a chalkopyrit előfordulása
a hatalmas páttöltelékben csökken, azóta a pátvaskő
mind értékesebbé lön, és ma ezeket a fekhelyeket
elsőrendű vaskő-fekhelyeknek mondhatjuk, osztozva
LISZKAY abbeli nézetében, hogy eme telepek nemzeti
kincsek a magyar vasiparra nézve.

Két föteleptelér szerepel: a Gralmr mint éj-
szaki, és a Drozázialiuri mint déli telepér. Nyu-
goti irányban egy körülbelül 189 ™y széles ék választja
el a kettőt egymástól, mely FALLER szerint tömött
gabbróból áll, úgyhogy adrozdziakovi telepér fedője
zöldpala, fekűje gabbró; a, Grober-telepér fedője pedig
gabbró és fekűje zöldpala volna, tehát órintkezés-
beli teleptelérek jellemét viselnék. LISZKAY szintén
zöldpalának nevezi a föfekü és fedő közetet, és FALLI-IR
nézetében osztozik a tekintetben, hogy a zöldpala
Dobsinátol kezdve, Kotterpataka, Szlovinka, ílsltka-
róez, Jekelfalva és Göllnitzbánya tájékán kitört
gabbró tömzsök által megrepesztetvén, az így támadt
résekben teleptelérek képződtek, FAi,LKr,-nakaz az állí-
tása, hogy az crczcs közök ctiak a gabbró és pala közti
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váliiBztó lapokon fordulnak elő, helyes. Az itteni
«zöldpalákra.» nézve legyen snabad n következőket
megjegyeznem : Tény ív/,, hogy a kotterputaki völgy
jobb lejtőjén vörös konglomerítok mint a dyasz kép-
viselői lépnek fel, melyeket azután triász-meszek és
dolomitok fednek ; tény továbbá, hogy a koüerpataki
palák sötét-fekete szinök által lényegesen elütnek az;
egész eddig tárgyalt vonalburi megfigyelt zöldpalák-
tól ; és mintán p. a Knoll tájékán oly hasonló palák-
kal találkoztunk, melyek mint a köszónképlet jel-
lemző kőzetei a, konglo m e rútokkal, szürkevtikkékkoJ
és a dyasz kőzeteivel egyáltalában érintkezésbe lépnek-
én a kotterpataki palákat is inkább azon fekete, csil-
lámos agyagpalákhoz számítanám. A két fötelepér
közt lévő ú. n. gnbbrót pedig zöldkőnek vagyis
inkább dioritnemű kőzetnek tartom.

Mind a két telepéi- 70—80° alatt dől dél felé.
Miután a Grober-telepér csapásiránya 7 h ö°, a drozd-
ziakovié pedig 6 h 14°, aporácsimagaslaton találkoz-
nak. Mielőtt ez megtörténnék, a Grober-telep elága-
zó dik, és elveszti fontosságát, annál is inkább, mert
folytatását a találkozás után feltárni eddig nem sike-
rült. A töltő anyag mind a kettőnél durva szemű pát-
vaskö, kvarcz és baryt kísérettel 18 — 28 mf vastag-
ságban, a záró kőzettől többnyire egy agyagos, kes-
keny választó lap által elkülönítve. A nyugoti részben
pátvaskö és kvarcz, a keletiben pedig baryt lép elő-
térbe. A drozdziakovi telepér kibukkanása, Porácsuál
lelhető, és tiszta fehér barytból áll. A hol a fedő
vagy drozdziakovi telepér kidudorodik, ott zöldes
színű talkpala ékelődik a kitöltésbe és azt több ú. n.
lapokra osztja. Az átlag 5-6 "̂  vastag Grober-telepér
aaonban csak egy lapot képez. A teleperekben elő-
forduló erezek : réz-, ezüst- és higanytartalniúak, az
ásványok : fakóércz, elialkopyrit, czinóber és termés
higany ; másodrendűéit : malachit, rézlaznr, Pelokonit
haeinatit és pyrit. Saép kvarcz- és barytkristályok
egyszerű összalakulatokban fordulnak elő ; ellenben
a pátvíiskö nem fordul elő oly szép és nagyméretű
rhomboéderekben, mint péld. a Bindten, hol az
egyes rhomboéder-élek, melyeknclí csúcsait véglapok
tompítják, néha hét hüvelyknyire is kifejlődnek.

A teleperek szerkezetű nagyobbára tömeges; vetö-
dések előfordulnak helyenként, így: a Grober-
telepérnél tíz Ötszörös; aknánál, a drozdziakovi telep-
érnél a Eókus színtájban. A teleptelérek szövet-
alakja, és a vetődések a mellékelt FALLEB és saját
vizsgálataim után készült ábrákban láthatók. (14. 15.

i ] (>. 17. 18. ábra). Az egész Lányauradaloin térképét
' a II. tábla, adja.

Az ércxtartalomra nézve azt tapasztalták, hogy a
, Grober-telepér érczei dn.sabbak c-züstben, a Drozd-
| ziakov értzei pedig liijjnnybun. A kotterpataki bánya-

uradalom, egyes társulatok birtokában, majdnem
félmérföldnyi hosszkiterjedésű. A fekü vii<;y Gro-
bér-teleperet a következő társulatok btínyószszák :
1. Teréz, 2. Istensegits-keresztvágás, 13. Mihály, 4.
András. A fedő vagy drozdziakovi éren dolgoznak:
l . Rókus, 2. Concordia, 3. Rigómezö, 'í: Ötszörös
telek, 5. Eothbanna, 6. Szentlélek, 7. József, 8. Szent-
háromság.

Nevezetesebb tárnák a következők:
1. Bothbanm, 2. Szentlélek, a keleti osztályban.

3. Istensegits-keresztvágás, 4. Teréz, 5. Rókus.
A Bókus-altárna 2000 öl hosszú és a legmóbyebb.

Ezen altái na színtája alá a miveletek még 113 ™/
mélységig terjednek, honnan a vizet a tárna talpára
szivattyúzzák. A telepekre lemélyített aknák a kö-
vetkezők : 1. Eókus, 3. Concordia (abbahagyott),
3. Keresztvágat, 4. Mihály vagy Ötszörös akna,
5. Üttelkes akna, C. András, 7. Rothbaiun, 8. Közös
akna, 9. Szentlélek, 10. József. Az aknák összes
mélysége az 1800 '"/ meghaladja. Az évi termelés
mintegy 10,000 méter mázsára rúg, melyben körül-
belül 1000 métermázsa réz, 500 kg ezüst és 100 mé-
termázsa higany foglaltatik. Az érczeket a közel
fekvő István hutában értékesítik. A bányák mívelése
valószínűleg a XVII. század végén és a XVIII. szá-
zad elején kezdődött; mint legrégibb térképet említi
FALLER az Andrei bányatelek térképét 1750-böl.

A szloviiikai telepereket, melyek chalkopyrit és
fakóérczben bővelkedő behhitéseiknél fogva szorosan

' véve nem tartoznak e mii keretébe, csak azért em-
litjük meg ezúttal röviden, mert az utóbbi időkben
e telepek p át- és Larnavasköveit vasgyártás czéljából
fejtik, és mert a zsiikaróez-krompachi fontos vas-
érczfeklielyekkel némi összeköttetésben, vannak.

A szlovinkai érezteleperek zöldes színű, csillámos
talkpalában csapnak, helyenként érintkezésben zöld-
palával, kivált a szlovinka-göllniezi teleperek; e talk-
csillámpala Helczmanócz felé szabad kvarcában bö-
velkedőbbé válik, gnájszszerií palákká.! váltakozik,
és Szomolnok tájékán valódi agyagpalával lép érint-
kezésbe, mely utóbbiban a nagyszerű szomolnoki
kénes ércztönizsök fordulnak elő. A csillámos steatit-
pala i'ökép a felső színtájakban Szlovinkán és üöllnioz-

MÁD EKSPACH :
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bányán fordul elő, s a2 alsóbb színtájakban csillám-
vagy cliloritpalába megy át. E palák rétegei, valamint
az érczfekhelyek is, keletnyugati csapásirányt követ-
nek és délfelé dőlnek.

Az érczes hegy oKahle Höh»-nek neveztetik,
melyben a két főtelepéi- csap és pedig a Grobcr-tclepZr
és a Kulde H(>lttdep!:r; az úgynevezett Kreiuschlöger-
tdepér csak a Grober-telepér keleti folytatásának te-
kinthető. A Grober-telepér egy telepér-csoportot vagy

nyer. Ezeket az érczlencséket rendesen fekete, mál-
lott, grafitszerü pala kíséri; ezüsttartalma fakó-
érczek már ritkábban találkoznak; mint behintés
említendő : chalkosin, chrysokolla rézlazúr, nzinó-
ber.akvarcz-erekben. A Kahlehöhe-telepér töltő anya-
ga kvarcz, mely termésarany tartalma által nevezetes;
előfordul még pátvaskö is és a mellékközet lemezei.
Megemlítem még e helyen : az Ezüsttelért, a Schwarz
vagy Neu-Gabe-Gottes eret és az úgynevezett Arany-

1-1. íibra.
pvr -. ti bat-yt, í> nicllékkuaet, kvaícz, ű pátvaskö, e wt tel. a toivtj b rjicllckkőzet, kvarca, c pátvaskö, ff érez.

A\:'J^:Í^::K^^ /X° m

16. ábra.
Drozdzaikevifekiitap, a Rubin szinMjíxitt. (l fekiipala, b !> Tilasztó lap. c haryt,

d prttvaskii, g vascsilliim, e érez.

vonalat képez, mely többnyire három, de helyenként
csak két lapból áll; a középső lap érczben rendesen
a legbövelkedöbb; az egész csoport vastagsága he-
lyenként 37 •"•/. {19. ábra.)

A Grober-telepér töltő anyaga tűlnyomólag pát-
vaskö, mely felső színtájuiban barnavaskövé van
átváltozva; alárendeltebben előfordul benne kvarcz,
igen ritkán mészpát. A pátbiin lencsealakban fordul
elő clialkopyrit, mely helyenként nagy kiterjedést

17. Ábra.

télért mely Helczraanócz felé csap következő bányák-
kal : Matyáska, Johanni, Zsigmond és Anna. Barna-

i vaskövet és pátot bányásznak jelenleg Szlovinkán
a Grober-telepér felső színtájaibau a Bogdanecz, Si-
mon Juda, Sigisrnvtndi-Dreieinigkeit, Christihimmel-
fahrt, Gabe-Gottes, Jlariahilf és Verkiiirting-Christi
bányatelkeken.

Bofjdiinecz, Simon-Juda. Anyuközete azonos, a
Grober-telepér mellékközetével: zöldes színű talkcsil-
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lámpala. \7ájatai nyolcz színtájon át közlekednek a
szlovmkai fő, László-altárnával; a töltelék vastag-
sága 2—3 "/, és barna vaskőből ál l ; e vajatok alatt
körülbelül 75 mj mélységben a Grober-telepér majd-
nem teljesen kiékelődik, egy agyagos választó lapot
hagyván hátra; e színtájakban szoktak a leggazda-
gabb chalkopyrit-lencsék előfordulni. 37 ™f mély-
ségben a telepér három lapban ágazik el, mint a
19. ábra mutatja. A fejtett barnavasköben előfordul
fakóércz, chalkopyrit, malachit. Bogdanecz és Cle-
menti fölött van a Danicli telepér, barna- és pát-
vaskő töltelékkel, 2—3 mf vastagsággal; csapásiránya
7/í, dőlése 70° alatt dél felé; fakóércz és chalkopyrit-
behintések; a fakóércz 11 latos, a chalkopyrit
18—20 font réztartalornmal.

Christi-Himmdfaltrt, Töltő anyaga barna vaskő,
vastagsága l — l-.j mf; három színtájban vájják; két

tagsága 2 —3 ")', a töltelékben kvarcz-erek és chal-
kopyrit fordul elő.

Muriiiltilf. Pát- és barnavaskővel, több chal-
kopyrittel mint a Giibe-Gottes. A pátvasnak vastar-
talma 2S-47'Vo, a bamavasköé 53-G 0/o; vastagsága
körülbelül 2 ™/.

Christi-HimmelJ'uhrt vagy Verldiirung-Christi.
Pátvaskövel, melynek tartalma 3'J'3ö0/i), a barna-
vasköé 50'56°/o. Említenek még vörösvaskövet a
furmaneczi völgyből, a Grober- és Aranytelér közt.
Hasonló előfordulások még : a. Laurenti, Emerici,
Triiiklerfeld, Blauhaldengang, Adani-Eva, Mathei,
Tadeus stb. A Grober-telepér latzenbergi telkéből
szintén pátvaskövet árusítanak el.

Zsakarócz. A zsakaróezí vasérczfekhelyek részint
zöldpala és ezzel érintkezésbe lépő steatites agyag-
csillámpala közt, részint pedig egészen az utóbbi

\

Vfti &rol>or-telepér. h Fekülap, a fedőlap e kíizéplup.

érczlapból áll, melyek többször találkoznak; a fekíi-
lap érczes, kivált fakóérczben; ott, a hol kvarcz
túluyomólag lép föl, chalkopyrit és malachit for-
dul elő.

Sigismundi-Dreieiniykeit. Ez a Grober-telepérnek
egy színtája, mely a bogdaneczi színtájnál körülbelül
68 méterrel magasabban fekszik; átlagos vastagsága
13- -15 mf; töltőanyaga pátvaskö. A fakóércabehin-
tések, babár ritkák is, igeu gazdagok, helyenként
l font ezüsttartalmúak mázsánként; ezek az er-
ezek kivált a rések találkozása pontjain szoktak elő-
fordulni. A töltelék szövetalakja tömeges; kvarcz-
erek igen gyakoriak, a pátvaskö sárga szinti, mállott.
A Zsigmond színtájban a Grober-telepér fekülapja kö-
rülbelül 56 ™/ távolságban csap és pedig valódi
chloritpalában.

Gabe-Oottcs. A trinkeli völgyben; pátvaskövében
24'95% a vastartalom; a barnavaskö 50%-os., vas-

kőzetben fordulnak elő, mely átmeneteket mutat
zöldes agyagpalába és steatites csillámpalába. A zsa-
karóczi völgy éjszaki oldalai dioritközetböl állanak,
melyek kapcsolatban vannak a jekelfalusi úgy-
nevezett szerpentin vagy diabaszporphyrittel. E
zöld dioritos-közetek a koisói völgyből, a grellr
seifeni és göllniozi völgyön, a Kvek hegyen át a krom-
pachi völgyig húzódnak, és általában véve zöldpala
név alatt ismeretesek, a diorittal, arnphibolittal és
szerpentinnel kapcsolatban á-llauak és átmeneteket
képeznek, vagy kisebb tömegekben föl nem ismer-
hető határokkal a palákkal lépnek érintkezésbe.

A zsakaróczi fekhelyek zöldpalája rendesen a
feküt, a föntérintett palák a fedőt és a kitöltésben
előforduló meddő lapokat képezik.

Az itteni bányászat körülbelül 1046-ban vehette
kezdetét; régi okiratokban mint bányavállalkozók
szerepelnek: a Csáki család, mint a kluknói és pra-

7*
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kendorfi gyár birtokosa, később a krompaclii gyár,
végre a Stark és Menesdorfer család.

A főteleperet itt is Grober-telepérnekjisvwk, mely
Jekelfalva és a Mária huta közt kezdődik, s nyugat
felé Szlovinkiíig csap, és pedig föltebetö, hogy e nyu-
gati folytatása azonos azzal a bigauyércz-tartalmú
érrel, mely az ottani László aítárnát mindjárt kezde-
tében metszi. Keleti folytatásának tekintbetjük a
grellseifeni elszórt vaskőfekbelyeket. A Grober-telep-
érre a következő bányatelkek vannak fektetve, és
tárnák hajtva:

1. Mária-Anna keleti, 2. Mária-Anna nyugoti
banyamérték, l 3. Fábián, az Anna-Mária tárnával,
4. Sebestyén, a Fábián-Sebestyén tárnával, 5. Ká-
roly, 6. Veronika tárna, 7. prakendorfi bányamér-
tékek, 8. Simon-Juda és Gubernátor, a Susanna éa
Simon-Jnda tárnával, 9. Emeriei és Magdolna tárnái
határköz (Überscbaar), 10. Menesdorfer-Ferdinándy,
11. Felső- és Alsó-Szvédlárka, 11 Felső- és Alsó-Pé-
ter-Pál, Clement-Zalmra, 13, koblergrundi altárna.

Mint majd minden szepességi telepnél, régibb
időkben itt is a páttöltelékben előforduló réz- és
ezüstben bővelkedő fakóércz, valamint a kvekbergi
czinóber képez te a vajas tárgyát. A Grober-telepór oly
csoportot vagy telep telér-vonulatot képez, mely
tulajdonképen öt lapból áll, melyek közül kettő a
fekühöz, három a fedőhöz tartozik. (20. ábra.)

SO. ábra.
(t Rayergang, b íekíitap, ű SatrCilna fartő, (E le

/•feliér tolí-r.
?liínup, e f

A Eayergang a fekű l laptól körülbelül 180 mj távol-
ságban van; a meddő köz a fckíilap és a Sztrednya
Párta közt körülbelül 28 '"'J.A.?, egész köz a satrednya
Fartától a fedő lapig körülbelül 21-™', míg a fehér
telér (Weisso Gang) a fedő laptól körülbelül 40 mj
távolságban van, úgy hogy az egész csoportnak szé
lessége (beleértve a meddő közöket is) '.>0 — íiO mé-
terre tehető. A lapok déli dőlést mutatnak, körül-
belül 80° alatt; helyenként azonban, úgymint a

1 Báuvainértélí — Clrub^umusz.

Su3anna tárnában, a közetrétegek dél felé dőlnek, de
a telep áll, és így a rétegeket metszi. A páttöltelék
szövete tömeges, de a pát magában véve foszlányos,
fejtés közben sok hulladékot ad, a mi föképen a
tölteléket keresztülszövö talkos lapoknak és leme-
zeknek tulajdonüható. Üregek és kristályok igen
ritkán fordulnak elő; az érczlapok közt levő meddő
közét lágy, feliér színű steatites paia, melyben sok
pát és kvarczlencse látható zárványul. Minden ércz-
lapnak jellemző választó lapja van.

Körülbelül 140 "/ távolságra a Susannától a fedő-
ben 3 barnavasliötelep van steatites csillámpalába
beágyazva. Ezeket 0-5—1 "V széles érozazalagok
kísérik. Hogy e barnavaskő-hálózat dőlése irányában
mennyire tartós, ez ideig még nincs kellőleg kide-
rítve. (21. ábra.) A Grober-telepér páttölteléke a

kvekbegyi kibukkanáson bamavaskó'be megy át, mely-
ben higanytartaltiiú fakóérczek és czinóber fordul
elő, mint behiutés; a Rayergang félkörben kíséri a
Grober-telepet ellenes lejtödöléssel. A bindti és
rostokeni elüforduláshoz való hasonlatossággal itt
is találkozunk, melyre azonban más helyen már
többször utaltam.1

Az Augustin tárnában a Rayergang 4—G *<j vas-
tag ; töltőanyaga pátvaskö, felsőbb színtájakban
barnavaskü, vérvaskö, fakóércz, czinóber és rnala-
cbit-behintésekkc!. A Grober-telepérben hiányzik a
baryt, és ez által lényegesen különbözik a kotterpa-
taki fekhelytől.

A prakendoi'f-bányatelki pátvaskö tartalma: 2

Kovíisav

kúii ... .
jiliospbul'sav

vasuxyilul

10-20 0-15
0-10 0-20
0-16 0-12

7VHO 78-.TO
(vas :!G";'U) (37-S"/fl

... KMO S-yi i
3-ir, 2-10mész - .}•,

t imfol i l 1 'IÍO 0-!)y
rí-/.,- o-i:; 0-2.1
kulaU, n i k k t l ... ... 0-00

i Iírr;i- mid lliitlfniii. '/.fidt):,,, i-STlj. p. 177. llánij.ét. Imii. l , i f .
1K7G. ]v S-l.

- Annii Jattot i^razí,'Eitú kü/léát; üüeriut.
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Mogeinlítondök volnáníik inOg e tájékon az úgy-
nevezett Jranxchililvrytuiri zöldpalában a zsa-karóczi
völgyben, töltelékéiben kvarcz, rrálazűr és chalko-
pyrittcl.— ésuCiiulnkiiri n>l, pátvaskővel. A I-'alii'tii
kupi'cz fi Königshütte b i r toka, íipró vörösvaskö-
fészkek triaszmészben ; ugyané társulat J'ol.kmár kö-
zeiében a Bid pod skalu Svezseuisko hegyen «Karl-
Seegi>n» nevű bányában vörösvaskövet bányásztát;
mely igen vékony erekben a dyasz kvarczkonglome-
rátjait liiitja át a felső triaszmész érintkezése köze-
lében, és így impregnatiónak nevezhető. (22. ábra.)

SS. álra.

V'űüfiiuir. n vöi-iis palák ÍK homokkő, l kvarcait, c trittszinés*.

Wallendorf tájékán a Galinus hegy Kobula nevezetű
lejtőjén 15 "^ vastag vörösvaskő-törnze fordul elő
triaszmész (fedő) és szürkevakkepala (fekű) közt.
E szürkevakkepaléban vascsillám-erek is találtatnak,
melyekben golyóalakú chalkopyrit fordul elő; a
YÖröfivaskö mellett jáspis is találkozik kevés meny-
uyiségben; apaiakban pedig iglóit. Apróbb előfor-
dulások volnának még: Mária, Antal, Károly, Gusz-
táv, Oszkár, Drei-König stb.

GöUniczbányai Icrület. A grellsfifeiti völgy mind-
két oldalán, a Leger hegység délkeleti folytatásában,
számos pátvaskötelep fordul elő ; terjedésük Koisóig
mutatható ki. E telepek némelyikét azelőtt réz- és
fakóérczre mívelték, így pl. a Gj'örgy nevűt, rnely a
Göllnicz völgyből kelet felé vonul, A grellseifeni tele-
pek anyaközete zöldpala, mely csillámos ste.'itit-
palával váltakozik; a rétegek délfelé dőlnek szint-
úgy mint a telepek, és csak ritkán metszik ez
utóbbiak a kó'zetréteget, tehát nagyjában mint zöld-
palába helyezkedett apróbb telepek jellemezhetők.
Nevezetesebb telepek ezek:

Lüxiria, vagy liborniai Mihály-telep, melynek
csapásiránj'fi 111, dőlése 00° alatt dél felé; átlagos
vastagsága l ™/; két tái'nával van föltírva, melyek
egyike csapásirányban van hajtva. A tölto>lék tömör
pátvaskö, melj'bo itt-ott fakóérczszemek vaunak be-
hiutve; pyrit apró, lencsealakú szemekben is elő-
fordul, kivált ott, hol a kitöltést kvarcz-erek sűrűb-

ben szövik keresztül. (2:>. ábra.) A töltő anyagot a
záró kőzettől stentites választó lap különíti cl.

Albrecht-telep, az úgynevezett Eichene Lelten
nevű hegy délkeleti lejtőjén. A főtelep csapása S/j,
dőlése 52° dél felé, vastagsága 1'3 "/. Két tárna van
a telepre hajtva; rt, töltőanyagot, mely pátvasköböl
áll, sok kvarcz-ér hatja át, és nagyobbrészt barna-
vaskövé van átváltozva. Különös, hogy némely
helyütt, kivált nyugat felé, a töltelék meddő kőzet
által van tökéletesen helyettesítve, s ez a kőzet az
anyaközetnél sötétebb színű, csillámban bővelkedő
zöldpala, melyben kisebb-nagyobb kvarczlencsék
vannak bezárva. A meddő telep fedő lapja át van
változva és csillárjában bővelkedő talkpalának mond-
ható. A főtelepet kísérő 2—3 társtelep kitöltése
szintén meddő. (24. ábra.)

Márkus telep. A Silberspitz nevű hegy nyugati
lejtőjén csapó főtelep csapásiránya 7/i, dőlése 55°
alatt dél felé; átlagos vastagsága l'3 ™j';két tárnával

, íi vúliisr.t'j ]iip, c Jíátvuskii, fi kvftfc?,, f. k

van elérve. Töltő anj'nga igen szép, tiszta pátvaskö,
helyenként kvarez- erekkel és csak itt-ott csekély
kénes-ércz behintéssel. Feltűnő e telepnél az elvá-
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lasztó választólap vastagsága, mely, ha például a
fekűben kidudorodik, a fedőben majdnem hiányzik
és megfordítva. (25. ábra.)

A főtelep fekííjében egy hasonló caapású, cse-
kélyebb vastagságú társtelep vonul el, melyet az
alsó tárnából fektivájattal értek el. Tisztaaág tekin-
tetében utána áll'a főtelepnek, minthogy kvarcz- és
kénesércz-tartalma nagyobb, de mindamellett vajast
érdemlő. A Kálmán telep, mint a Márkus telep társa
lép föl.

A Camillo telep a grellseifeni völgy egyik ágá-
ban. Csapásiránya 7 h, dőlése 60° alatt dél felé,
átlagos vastagsága 2-S ™f; a töltő anyag igen váltó-

itt-ott fakóércz- és nikkelércz-behintéssel. A Henrik
telep, csapása 8 h, dőlése 60° alatt dél felé; tölteléke
az alsó színtájakban mangántartalmú barnavaskö.

A Pammel hegy éjszaki lejtőjén mívelik az úgy-
nevezett ~E.rzen.yel telepet, melynek tölteléke pát-
vaskö. A Wangort hegységben két tárnával van föl-
tárva a Drei Briider teieptelér ; csapása 6 h, dőlése
50° dél felé; átlagos vastagsága l —2 "f. A felső tárna
50-ik méterében egy 15 h csapása, kvarcában bővel-
kedő steatites agyagpalából álló vetödési lap fordul
elő, mely a telepiéiért eredeti csapásirányától 55 "}'
távolságra elmozdította. Ily nagyobbszerü elvetés
vaskő-fekhelyeknél igen ritka. (27. ábra.)

zik; főrészben tömött pátvaskő, mely minden
irányban hasadási lapokat mutat és melyek köze-
lében a pát barnavaskővé van átváltozva; üregek
pátkristályokkal itt-ott találhatók; a fekűn és fedőn
néha 2—13%, vastag, tiszta barnavaskö-réteg fordul
elő ; fakóércz is mutatkozik mint bebiutés. A grell-
seifeni völgy ezen ágában palás vörösvaskövet is
bányásznak, mely mint impregnatió jön elő a pala-
rétegekben. A grellseifeni völgycsoportnak átnézeti
kis térképét a 2G. ábra mutatja be.

A koisói határban említést érdemei a Katului
telep, melynek csapásiránya 8 h, dőlése 75° alatt
éjszak fele, vastagsága O'l—l **/, tölteléke pátvaskö,

Onade Gottcs, más néven Pudrigalla. Pát- és
barnavaskő-tölíelékkel; fölötte a livlerti telep l ™/
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vastagságban, továbbá Hilfe-Gottes és Neufortuna
pát- és barnavaskő-kitöltéssel, sok réz- és fakó-
érezbehintéssel. Az iigynevezett Poppcnhof tájékán
apróbb telepekből mangánban bővelkedő barnavaa
köveket bányásznak.

Akad még Göllniczbánya határában igen sok
apróbb vasércz-fekhely, melyeknek részletes leírása
azonban fölösleges, mert az előfordulás viszonyai
majdnem kivétel nélkül azonosok a leírottakkal;
elég legyen tehát e helyen a sok közül következőket
névleg fölemlíteni: jekelfalusi kutatások, Péter és
Pál, Teréz, Sándor, Ferdinánd, Leontine, Freigang,
Zsigmond-Pál, Vierrweg, Zemberling, Augnsztin,
Károly-Mátyás, Zrínyi, Luczia, Gregori, Margaretha
(mágnesvaskő), Ottokár, Rudolf, Hilmár stb,

A Prakcndvr/és Hclczmanóczli&ÍKífíbmi előforduló
vasérez-fekhelyek, melyek nagyobb részében már
régi időkben réz-ezüetérezet vájtak, többnyire a
szlovinka-göllniczi fekhelyek folytatásai, és csak
egyes esetben tekinthetők külön fekhelyeknek. Az
anyaközet, melyben előfordulnak, némi részben más
mint aa' említettük vidéken, nevezetesen változik az
Remete felé és az Osztri-vroh déli lejtőin, a hol t. i.
az általános agyagcsillám- és a veié összeköttetésben
lévő talkpala kvarcában bővelkedő, de csillámban
többnyire szűkölködő zöldes és fehéres palákba
megy át, sőt egyes helyeken, úgy mint a basili bá-
nyánál gnájszszeiű pala és valóságos kárpáti gnájsz
lép föl. Az Osztri-vrch éjszaki része még agyagcsil-
lámpala, mely a dél felé keletnyugati irányban hú-
zódó gnájsz alá van rakodva. Az úgynevezett kárpáti
gnájsz zöldes-szürke sainű, rostos szövetü és elmál-
lott lapjain a porphyrszerűen berakott kvarczkristá-
lyok átmetszeteit mutatja; más helyen alapanyaga
finom szemcséjű, és kvarcz, földpát, továbbá ezüstfe-
hér, szürke és fekete-barna csillámnak igen kis elszórt
lemezeiből áll. Az alapanyagban nagyobb kvarcz kris-
tályok mellett sárgás és sárga-fehér pettyeket veszünk
észre, melyek finom szemű földpátból állanak; azon-
kívül e kőzetben finorn barnavaskö-szemeket is
t-a.lálunk, melyek pyritböl képződtek, sőt helyenként
tisztán kivehető pyritkristály ok vannak az egész kő-
zetben elszórva és behintve. A fekhelyeket úgy jelle-
mezhetjük mint agyagcsillám, meszes talkpala és
gnájsz közt fekvő telepteléreket. Ilyen fekhelyek :

Kosárki, Prakendorf területén a Göllniezka-hora
hegyen. Anyaközete agyagcsilláuipala, tölteléke pát-
vaskö, barnavaskö burkolatban; a kvarcz-erek sok

helyütt túlnyomóak; közelökben a réz és fakóércz
bebintések gyakoriak. (28. ábra.) A telep csapás-

38. áira.
Soaórki, fi kvarca, fi jnilvíiskő, c barna vas-kő, d érés.

iránya 6 h, dőlése 30—40° alatt délfelé; a főtelepet
egy fedöérczlap kiséri; választó lapok rendesen hi-
ányzanak és a töltelék a záró kőzettel össze van nőve.
Vastagsága igen különböző, helyenként 2 "/, másutt
pedig majdnem egészen kivágódik.

Verklfirung-Cliisti. A Kosárki telepnek egy társa, s
ettől k, b. 200 méternyire esik nyűgöt felé; alsóbb
színtájait régóta rézérczre vájják; tölteléke pátvaskö
és kvarez, anyaközete agyagcsillámpala.

Daniélis. Steatites agyagcsillámpalában, melyben
sok pyritkristály fordul elő, 6 h irányban csap, mere-
dek déli dőléssel; kitöltése pátvaskö és barnavaskö,
kvarczczal és itt-ott chalkopyrit behintésekkel. Itt is
van egy elvető kelet felé csapó lap , mely k. b.
70 "j/'ig a fekűbe veti a telepet. Alsóbb színtájakban
régi fészekvájatok (Sohlegel und Eisenarbeit) mutat-
ják, hogy e bányát már régi időkben is mivelték.

Mária-Gittenrath. Eégi hányások és nagyszerű
horpadások mutatják, hogy e telepiéiért elődeink
nemes érczre mivelték. Nevezetes e telepér mainap
egy keresattelérénél fogva, mely közte és a Jjaurenti-
Georgi társtelep közt csap, éa a mely ellenlejtesen
dűlő kvarcztöltelékű kereszttelér, dúsgazdag antimon-
érczet (antimomtet) tartalmaz. (29. ábra.)

, £•

A Kloptanne nevű hegynek éjszaki lejtőjén fekete
kristályos agyag- és agyagcsillámpalában csapnak:

Neufeld teleptelér, mely Eemetéig régóta fejtés
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íilá van véve az ú. n. Eideclisengrimdban, továbbá a
Schiefer- és Gemeintárnában; kibukkanásain barna-
vaskő, alsóbb színtájaiban pátvaskö rézérczekkel
képezi a tölteléket; a fekhelyben kobalt- és nikkelórez
nyomok is találtatnak a hasaciás-lapokon és burkola-
túi. Csapásirányban folytatható a fekhely a Stirken-
liegyig. A habznyaki hegységben G k irányban csap
a Gabrieli-Jeanetta telep ftgyagpalában; tölteléke
tiszta barnavaskö, melyet n. záróközet lemezei és
kvarcz-erek hatnak át; csapásiránya ismeretes a
relikovi és hüttengrundi völgyig. Megemlítendő a
«Landstrasse»tájékan az ű. n. kostírisgka előfordulás,
a hol t. i. lágy agyagkítöltésben egyes csomókban,
lencsékben és golyókban vörösvaskö fordul elő.

Rovenka. Neufeldtől k. b. 500 "/ távolságban
éjszakfelé; tartalma pátvaskö és vasokker, agyag-
palában ; az okker kivált a metszölapoknál lép fel
és ezeken a helyeken barnavaskő is előfordul.

Csertcs, az eidechsengrundi bányák akitt; tar-
talma barnavasköj vérvaskŐ kíséretében, agyag-
csillárapalában.

Etelka, a helczmanóezi határban, zöldes színű
steatites agyagcsillámpalá-
ba rakódva, a szlovinkai
Arnnytelér folytatását ké-
pezi. Tölteléke igen mállott
és átváltozott pátvaskö;
több tárna (köztök Jona-
than) által van feltárva;
vastagság l—2 ™j, csapás-
iránya 6 h, dőlése 60—70°
dél felé; a barnavaskö,
mely a pátriák jellemző
szövegét megtartotta, üre-

ges és üregeiben gyönyörű kvarczkristályok találha-
tók, melyeknek alját vasasburkolat vonja be.

Á. Hüttengrund és Meczenzéf közötti gerincz
alatt van a Trohanka mágnesvaskőbánya; igen
silány, alig itt-ott l *"/ széles erek a gnájszszerü
agyagpalában; a szemcsés mágnesvaskö között Lisz-
KAY szép sugaras hornblende tömörüléseket figyelt
meg. A ferintemlített Jomithan után következik az
Arany-telepéren ^látijáska, azután János. A IV-ik
Mátyás tárnában a barnavaskö 2 mf vastag. Az Arany -
telértől k. b. 150 ™f távolságban dél i'eló csap a
Capistriini telep, bamavasérczczel, kviirczezul és fakó-
érczczel. A Cíjprund vagy Barthüluiiiuei telep szinten
társa az Aranytelérnek, tölteléke pát és feljebb

30. tlíira.
EtcUca. (l durvaszemii pát, fi finonr
Kzerati pát, c bamavnskő, ti Jn-ni-ez

crík, e üregek.

barnavaskö sok rezes és vasas kénesérezczel; szint-
úgy a három érből álló "Mihály csoport a Cypriánitól
k. b. 500 '"/ távolságban. Az aranyteléri János bánya
után következili még ugyanazon telepen: Zsigmond.
Sándor, Anna, Ferdinánd, és íl szlovinkai határban
Engelsburg. ABartholomiiei csapásirány-béli folytatás-
ban következik: Basili & Bainszke-völgyben.

A töltelékben lévő pátvaskö egészen el van malivá,
s kékes színű; valószínűleg a finoman elszórt réz-
ércztöl. E telepnek nyugati kiterjedésében még egy
fekűlap is fordul elő, mely már gnájszban csap tova;
a töltelék tömeges; ritkán található egy-egy kisebb
üreg, melyben igen szépen kifejlődött kvarczkristá-
lyok is találtatnak. Hasadási Sápokon a vaskő porha-
nyóé; választó lapok a, fedőn és fekűn észlelhetők. Meg-
említem még Helczmanóczról: az Albíiny, Ikla és
Cbarlotte-Gizella telepetet.

A szomolnolá határból a következő vasérczfek-
helyek említendők :

Gyula, az ú. n, Schleglergrimdban; csapásiránya
7 h, dőlése 70° alatt dél felé. Tölteléke pátv.iskö,
anyakőzete ste;itites, fínomrétegű agyagcsillámpaln.
A telep egy tárna és két akna által van föltárva; a
pát fehér színű, finom szemcséjű; itt-ott üregekkel,
melyekben a pát kis csoportokban kristályosodva
található, lívarcz-ereken kívül csak helyenként lát-
ható kevés baryt és pyrit; a hasadási lapokon ezüst-
fehér csillámlemezek és burkolatok észlelhetők; a fő-
telepet egy fedőlap kiséri.

Ugyanezen telepre vannak fektetve :
Jacobus minor és Perpelus major telkek. A pát-

vaskö itt az elmáliott kénes ércztöl sötétszíntí ; átla-
gos vastagsága l "/. A Lrigeli'i bányatelekben, a pát-
tö ítélek ét sűrű kvarca-erek metszik, pyrit és chalko-
pyrit behintésekkel. Mindezen fekhelyekben a pát a
kibukkanásig nem változott át barna vaskővé. Lász-
lótól éjsuakfelé esik még a JenS-ielep hasonló elő-
fordulási viszonyok közt. B teleptől körülbelül 1200
méter távolságban éjszaki irányban agyagpulában
csap a Pétc.r és Pál telep; tölteléke pát és barna-
vaskö ; vastagsága 2—4 m f . Csapásiránya kelet-nyu-
gat, dőlése dűli. A kincstári kisebb nagyobli
réztartalmú vaskő fekhelyeit közül megemlítem a
iniLályaknait. A Pipitka hegy éjszaki lejtőin agyiig-
csíllámpalában csap a 3—4 mf vastngsdgú JJiíbek-
íelep, melynek kitöltése pátvaskö. Ettől körűlbelul
300 jiiéteriiyire \Ví Antid, mely valamivel keskenyebb
és rézinpregiiatiót tartalmaz. A Bebektelepeí már ;i
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régiek is bányászták ; egy éjszaki fedőlapjának tölte-
léke kvarcz, melyben fakóércz is előfordul. Kis
Ladnán a Szuchi vrch heg}* Longov nevű keleti lejtű-
jén tártak fel újabb időben egy vasérczfekhelyet; a
bányatelek neve: Mária-Gizella, Az anyakőaet
kvarczban bővelkedő csillátripala, tölteléke vascsil-
lám, barnavaskö, mely burkolatképen finom szemű
tömött chalkopyritet és kvarcában bővelkedő, kék-
színŰ pátot foglal körül; csapásiránya 21 h, dőlése
60° délre. E telep dőlésviszonyai igen változók, he-
lyenként a töltelék tökéletesen vízirányosan fekszik,
niáshelyütt majdnem álló helyzetű; az anyaközet
ékei helyenként úgy össze szorítják a tölteléket,hogy
ez 0'2—2'5 méternyire csökken; jelleme : telep-
tömzs csillámpalábaii. (31. ábra.) E teleptömzs

éjszaki folytatása a rokiczinai és dalavai előfordulá-
sokban található. Végül pedig legyenek még fölem-
lítve az óvízi és a merényi (Wagendrüssel) apróbb
vasérczfekhelyek, melyek részint agyagcsillámpalá-
ban, részint agyagpalában fordulnak elő, kisebb-
nagyobb mennyiségben pyritet és ehalkopyritet tar-
talmaznak a pátkitöltéaben, és a már fentebb emlí-
tett svedléri fekhelyekhez hasonlítanak.

Szepesmegyei .vaskövek chemiai elemzését KBE-
TELY munkája után, a- kotterpataki érczeknek két
elemzését pedig FRESENIUS elemzése szerint adom,
a mely utóbbiakat SCH\VAHTZ, kotterpataki bányatiszt
volt szíves rendelkezésemre bocsátani. (L. a mellé-
kelt táblázatot az 58. lapon).

Ujabb huitatásoTo Szepesin-egyében jnás érczelcre.

Helczmanóczon, Mária Guteurath és Laurenti
György telepek közt egy keresztben csapókvarcz-éren
új antirnónvájas van.

Eemetén két kvarcztelérben 13 latos ezüst-tartalmú
galenit fordul elő; az ottani Spitzenbergen nikkel,
és kénes érezre kutatnak.

A Bzepesmegyei réz és fakóérczbányák- közt
jelenleg legelső helyet foglal el a hüttengrundi Con-

JIADER3PACH I MAOYAKOn&ZÁÖ YA9£:HCZ-F£HHEI,yEI,

cordia báuya és Kotterpataka. Ezekre az érezekre

kutatnak Trohanka tájékán is. A 4-4 év óta folya-

matban lévő rabenseifeni "Gelobtüs Land» nevű
vajas újabb időben áldásba jutot t ; a niihálytárnai
30 °/o-os rézérczek szürkevakkéban fordulnak elő.

A régi hnileczi réz- és fakóérczbáivyákat jelenleg
is mívelik ; újabb kutatások a heuszlovai határban
vannak folyamatban chalkopyritre, nem különben
kobalt- és aikkelérczre, valamint pyritre és arzeno-
pyritre is.

GÖMÖR-MEGYE,

A gömörmegyei vasérczfekhelyeket két csoportra
oszthatják.

Az első csoportba számítjuk mindazon fekhelye-
ket, melyek a csuntavai hegytől kezdve, a szulovai és
voloveczi tömeg déli lejtőiben és a Kohut hegy
éjszaki, keleti és dél-keleti ágaiban vannak, tehát
nagyjában a Sajónak a folyő-területéhez tartoznak.

A második csoportba tartoznak mindazon fek-
helyek, melyek Tiszolcz, Nagy Eöcze és Csetnek
tájékán fordulnak elő, és így nagyjában a Rima
folyó területéhez sorozhatok. Földtanilag véve e me-
gyének a fekhelyei anyakőzet tekintetében lényege-
sen különböznek a szepesmegyeiektöl, mert Dobsiua
vidékét kivéve, a devoni zöldpalákkal e két csoport-
ban alig találkozunk. Szintúgy nagyobbrészt hiányza-
nak taglalandó területünkben a dyaszképlet kőzetei a
fekhelyek közelében; a kőszén korszak konglomerát-
jai azonban, valamint a fekete palák itt is szerepel-
nek, de ezen palák és az ős palák közti elválasztás
igen nehéz, úgy hogy a fekhelyeknek egy részét,
kivált a dernői határban lévőket, kénytelen voltam
az agyagesillámpalákhoz számítani. Az ércztartalmú
fökőzet agyagcsiílámpala és annak sokféle átmene-
tei ú. m. kristályos agyagpala, steatitpala, eteati-
tes agyagpala, gnájszszerü palák vagy gnájszhyllpit
és amphibólpala,

I. csoport: Dolsina. A dobsinaikobalt- és nikkel-
érczek zöldkőben (ú. n. gabbró, diorit) fordulnak elő,
mely szabálytalan alakban áthatja az uralkodó zöld-
palákat. Dr. POSEVITZ TiviDAK1 megvizsgálván az ércz-
vezetö zöldkövet vagy ú. n. gabbrót, ezt kvarczdia-
rif-nak találta, melynek elegyrészei igen elmállott
plagioklasz, amphiból (mely többnyire már chloritféle

i Földt. KiSil. 1878. p. 150.
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ííliománynyá alakult), kvi ircz, részint másodlagos
képződmény, helyenként fekete csilláin és ruagnetit.
A zöldpalákon kívül m<;» kvnrc/it fordul elő
nagyobb kiterjedésben., és a kSszcnképIet palái vesz-
nek szintén reszt npróbb szigetekben a doLsioai
terület geológiai alkotásában. E kőzetcsoportot éjszak
felé a triaszmeszek és dukimitük, nyűgöt felé gnájsz,
délfelé pedig agyagcsillámpala határolja. Mint melles-
leges előfordulást említem a szerpentint és a grafitot.
A dobsinoi zöldpala azonos a szepesrnegyeivel, és
közvetetten folytatását képezi a knolli KÖklpaláknak.
Feladatomhoz híven, a kobalt- í-s nikkelére?, előfordu-
lásának bővebb nmgj'arázását e helyen mellőznöm
kell, és csak a vaskövekről szólok.

A dobsinai nagyszerű pátvaskötelep közvetetleníil
a dioriton nyugszik H egyrészt zöldpala, másrészt
szürkevakkepala fedi; az egész előfordulás érint- j
kezésbeli teleptömzsnek jellemezhető. A viszony

zanak a vaskőben sem. Hasonló eset adja magát el fi
ti, gri'üseifeni ős néhány gölluiczi vaskőfekbelynél,
•jru'lyuk szintén zöldpalákban és azok átmenetei-
ben csapnak, és a nevezett érczefcnak nyomait tar-
talmazzák, így tebát a dobsinai vaskő is oly helyen,
hol a diorit és valószínűleg átváltozott zöldpala
apophysisképen a vasköbe nyúlik, szórványos kobult-
cs nikkelércz behíntéseket mutat. A dioritot határoló
szilárd palákban egyes elszórt lencsékben előfordul
ugyan még érez, de sebol hosszabb kitartással. A ko-
balt- és nikkelércz dioritban való előfordulására nézve
mindenesetre lényeges az, hogy inkább oly erekben
találhatók, melyeknek töltőanyaga pátvaskö vagy
mészpátj holott tiszta kvarez-erekben rendesen
hiányzanak, és így talán CoiTA1 nézete a dobsinai
pátvaskövet illetőleg leghelyesebb volna; hasonlóan
nyilatkozik NKUJUAUEB.* FALLEK ide vágó átmetsze-
tét a 32. ábra adja.

melyben a pátvaskö az alatta fekvő diorittal van,
már többízbeli vizsgálat tárgyát képezte, a nélkül
azonban, hogy tökéletesen megfelelő magyarázatára
jutottak volna. Annyi bizonyos, hogy azon csekély
kobalt- és nikkelérczek, melyek itt-ott a pátvaskö
feküjében csapnak, nem adhatnak elegendő alapot
arra, hogy a pátvaskövet a zöldkövei, és az utóbbi-
hoz kötött kobaltfekhelyekkel szoros összeköttetésbe
hozzuk. Az én véleményem szerint a dobsinai pát-
vnskötelep, mindamellett hogy fekvése némelyrész-
ben eltérő, mégis a knoll-rostoken-kotterpataki nngy
vaskövonúlat folytatásául tekinthető. Említettem,
hogy a königsbergi zöldpala dél felé mindinkább
dioritközetbe megyén át és hogy a auhrankai diorit
vagy zöldkő mint egy hosszú leiicsealakú zárvány
tűnik elő a zöldpalák • közt, hogy e lencsében
újabban kobalt és nikkelérczeket találtak ; itt tehát
a vaskőfekhelyek párhuzamosan csapnak a diorit
zárványnyal és a kobalt-nikkel nyomok nem hiáuy-

1 COTTA, Erzlafferstnttcn Unriarns p. 50. Enlaycrtlíitten Europas
p. 714. Auf dem Gabbro niht ein macbtiges Spatheisensteinlager
mit Ankerit, welches gégén seiue Auflagerungsgrenze liin Kobalt
und Nickelerze mit Kalkspath und Quaiz entliiilt. És scheint, dass
diese etwas unregelmassige, viellcicht annShemd liűsenförmige
Lagermassa südlich unter den Thoiiscbifcftír cínscliiesst uud somit
ibre Stelle eigentlich zwisohen diesem und dem Gabbro einaimmt;
anígeecblosseii ist aber dieses Lagemngsverbnltms nii-gends dent-
lich ; selbst den unterliegendeii Gabbro sah ieh Ín den EÍEenstein-
bí'ücben nioht aufgeschloBsen. Ebenso koante ich zu kemer klareu
Biusicht iiber die Art und Weise des Kobaltuiokelerzrorkommeus
im liegendeu Tbeile dús Eisensteiulagers, oder iiber dessen Terbin-
dutig mit f len im uuteriíegenden Gabbro aíifsctzenclen, gleichnrtigen
Gsiugen gelangon. Da auch die GUugeEisenssiath und Ankevit neben
den Erzen euthaltep, só könute raan anf den Gedanlien komraen,
die mctalllialtigeu Solutiouen Beién dxirch die Spalten bis in das
Nivean des nnregelmassigeu Lagers aulgedmugcn, die Kubait- und
Nickelerze hiitten sieh dabei vorzxigsweise in den Spalten, das
líoblensaure Eisenoxydttldagegen vornugsweise dai'über, abgelagert.
Ob hier offene AnsflnBBtelten an dér Obeifliiche, oder zwischcn
Gabbro uud Thonsobiefei1 anzunehraen; seien, das würcie dann
immer noch eiae scbwer zu entscbeideude Frage bteiben.

2 SETJBAI'ER, Statistisclier Bcricht. 18G4: Im Hangendíii dee
Píiorittís liegen uutur dem (Tramvaekenscbiefer Sjjjitbeisensteine.
An mancbeu Puukteu fu l i l t die Gruuvvacke und dér Eisenstein gebt
xu Taga aue, wiíhrend an ftuderen dcr Eisenstein feb.lt und die
Grauwacike nnuiittelbar auf dem Diwit auflicgt. Sowio die diori-
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A dobsinai vasérczfekhelyeket a rhedovai völgy-
től kezdve éjszak felé egeszén a Göllnicz-völgyig öt,
majdnem párhuzamos vonalba oszthatjuk :

1. A pekcnlerg-birketii előfordulásokat, az oláh-
patakiakkal fogjtik taglalni, megjegyezvén e helyen,
hogy ide tartoznak a hattergriindliek is, melyek l—2
méter vastagságban pátvaskövet tartalmaznak; az
anyaközet steatites agyagpala, mely zöldpalákkal
váltakozik.

°2. A steinbergi vonal, kvarczit, köszénképleti
agyagpalák és zöldpalák közt, a Teschengmnd, Stein-
seifen és Wolfseifen völgyeken át a Tittersgrundig
kelet-nyugat irányban húzódik, és ankeritet, barna-
vaskövet, valamint mállott pátvaskövet tartalmaz.
E vonalon a következő bányauradalmak vannak:
Andrei, Svirian, Bonaventura, János György és Sá-
muel. E vonal a mellékelt III. táblán I. számmal
van jegyezve.

3. Az ahá-gugeli vonal. (III. tábla II. sz.) Ez a
dobsinai fővasköfekhely ; helyenként 36 mf vastag-
ságban ankerites pátvaskö fordul benne elő, meiyet
nagyobbrészt nagyszerű külvájatok által fejtenek
A bevájások és bányatelkek nyugottól kelet felé : Mi-
hály, Sámuel, Boroméi, Stefani, Petri (felette Rozá-
lia) Judaspeutl (alatta Márkus és a kincstári telkek,
felette éjszakkelet felé Simoni és Antoni) Caroli,
ettől északkelet felé Biengarten, Áldás, Albert, Palcz-
míinn, Appolonia, Willibald, Ábrahám és Maszörter.

4. A felső-fjwrjdi vonalon már csekélyebb széles-
ségű zöldpalák közt a Jacobi, Mathei és Csáki-féle
bevájaíok vannak.

5. A mátyásgründli vonal a Gugl hegy éjszaki
lejtőjén zöld és szürkevakkepala közt pátvaskövel.
E fekhelyek közt a 3. alatti vonal érdemli meg

figyelmünket első sorban. A már előbb említett
jellemző adatokhoz a következőket csatolhatjuk: a

tische Lagermasse in íestea Diorit fillmilig iibergelit, só setaeu
auch die erzführtncleu GáDge in dem festen Diorit fór t ; ebenso
treten síé gleichfalls minder edel aü aeineijn ííangendenauf,setzen
dann nnch iu den Eisenstein fórt.

kobalt- és nikkelércz behintések a patban nem
mindenütt, hanem csak egyes helyeken ú. m. Alten-
berg-Judaspeutelnél fordulnak elő, rnás helyen hol a
diorit és a pát közti érintkezést már átvájták, mint
pl. Mihálynát (33. és 34. ábra) észrevehető, hogy a

SJ. tóra.
a pátvaskü, & zölrUio, dioritt c ko^alt-ércaeret, d zöld palit.

kobalt-nikkelérczek csak a dioritban vannak, míg a
patban nem csapnak tova. Feltehető, hogy ott, hol az
előfordul, a valóságos fekti aligha diorit, hanem
eredeti helyén maríidt zöldpala. Egyébiránt ezeknek
az ereknek sem csapás-, sem dölésiránya nem tartós.
A diorit és a pátvaskö közt majdnem általánosan
feketepalíi, lemezét találunk. E jellemző válaszlap
Altenbergtöl Caroli-ig tart, azonban Biengarten és
Maszörternél hiányzik. A pátvaskö ez utóbbi telekben
legvastagabb, de a diorit felé majdnem egészen an-
keritbe megy által. (35. ábra.) A pátvasköben a már

.

35. ábi'a.
Dotoina. a aölílkíi, díorit, b fekete vál. lap.fr ankerit, ti pátvasiő, e barnavngkö^

említett kobalt-nikkel behintéseken kívül megemlí-
íendök még az ankerit, mészpát és kvarcz, mint
mellesleges alkatrészek, továbbá a pyrit és chalko-
pyrit, s a fakóércz, mint behintés.

RhedoKától-Veszverísig, E területben a követ-
kező három fekhelycsoportot különböztethetjük rneg:

a) csoport: Bhedovától kezdve egy vonalat, me-
lyet éjszak felé a már előbb 1. alatt emiitett- Peken-
berg és Eamsenberg, dólfele a Eadzim és Stosek
hegyek határolnak és mely a Sajón át a Szuhi vrhig
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terjed. Az ebben a vonalban fekvő ércztelepek
nagyobbái-a ngyagcsillámpalában kelet-nyugat irány-
ban csapnak, déli dőléssel. Az agyagesillámpalát csak
Dobsiiia feré a Pekenljerg és Bnmzenberg begyeken
fedik kvarcaitok ; Felső-Sajón ál közvetetlenül reá ra-
kodva látjuk a Eadzim begy kagylómészcsúcsát; a
Jesovi vrh és Stosek begy köszénképleti pala, és
egy kis tömegben e képlet dolomitja fedi az öspa-
lát, a mely közetek a Sajón tiíl is elhúzódnak nyugat
felé Gócs és Oláhpatakán át majdnem a Biela skáláig.
Az uralkodó agyagcsillámpala csak Brdárkától észak-
keletnek mutat egy kisebb gnájszpbyllit berakód-
ványt. A pekenbergi és «Tiefe Gründl»-féle fekhelyek
leginkább fakóércatartalmuk által.válnak ki. Ezektől
dél felé ogy vonal vehető észre, melyben l—12 ™f
vastag pátvaskötelepek csapnak steatites agyagcsil-
lárapalában, mely pala a fekhelyek fekűjében világos
színű és lágy, fedőjében pedig sötétebb színű és szi-
lárd. E vonalnak folytatását képeznék a már említett
hattergründli telepek, valamint a Károly-hntának átel-
lenében fekvő réz- és ezüstércsfeklielyek, melyeknek
pát- és kvarca kitöltésében chalkopyrit és fakóércz
fordul elő. A pekenbergi fekhelyek anyaközetei a
zöldpalákhoz hasonlók és némi összeköttetésben lát-
szanak lenni a dobsinai zöldkövekkel. E vonalnak
főbb telepei a következők: 1 Clotild (21.)3 Baptiszta
(22.), Siegfried (93.), Gyula I. (24.), Irma I. (25.),
Martini (20.), Istvánka (27.), Johanni (JÓ.), Gyula
II. (11.), Irma II. (12.), János (13.), András (14.),
Simoni (15.), György (16.), Abend u. Morgenstern
(17.), Károly (18.), Andrei(19.),Tibor (20.), Pál (6.),
Hermára (7.), Schnellfalirt(8.), SusannaSclmellfahrt
Pál (9.), Barbara (1.), Miksa (2.), Mihály-Augustin
(5.), és még több eddigelé nem adományozott kuta-
tás. Legnevezetesebb mindezek köat a Hermani-Pál-
Gyulatelep. Anyaközete steatites agyagcsillámpala ;
választólap csak a feküben látszik; tölteléke tiszta
durvaezemű pátvaskö kevés kvare.zczal és pyrittel;
dőlése déli, több helyütt függőleges, s az ily helyeken
legvastagabb, de mindég a közét rétegeivel egyező;
a töltelék itt-ott egy választólapig kiókelödik, de
továbbat ismét kidudorodik. Elvetödött lapok szin-
tén lelhetők. A telep tartóssága dőlésirányban oly
feltűnő, hogy jelenleg már 24 "f-ig constatálható a
völgy szine alatt, s az eddig feltárt függőleges ma-
gasság közel 70 méterre rúg. Feltűnőek az egész

1 A nevek mellé jegyzett számok a térképen (III. tábla) levő
számoknak felelnek meg.

csoportban a pátvaskönek csiszolt lapjai és az nnya-
kozetnek sokszorosan gyűrött, facsart állapota; a
nem távol levő diorit erre a fekvésre nézve bizonyo-
san befolyással volt.

b) csoport. A vonal Hankovánál kezdődik és
innen kelet felé a Volovecz csoporthoz tartozó Jávo-
r-inka hegyig folytatható. A vonal határát képezi
észak felé az első csoportban említett Eadzim és
Jesovi hegy, dél felé pedig a Na Hanova hegy : Peter-
man, MaliSzlabos, Hankova és Eelsó-Sajó felé húzódó
nyúlványai, továbbá a Sajó balpartján lévő Koleszarki
vrh a Zadne bresini csúcsig. Az e csoportban elő-
forduló kőzetek a következők : Uralkodó kőzet itt is
aa agyagcsillámpala, kivált a Sajó balpartján a Javo-
rina hegyig, mely tömegben csak Gócson alul a
Yiszoki vrchtöl Alsó-Sajóig egy körülbelül 3400 "/
hosszú és körülbelül 2000 mj széles gnájszphyllit
berakodással találkozunk. A Sajó jobb partján a Na
Hanova hegytől a Sajó parton végig éjszak felé kö-
rülbelül 2000 "'/ szélességben Oláhpatakig szintén
agyagcsillámpala húzódik, s azt azután nyugat felé
Peterman, Geczelfalva, Kobelár, a Jesova hegyen át
a Szkob hegyig köszénképleti palák, mészkövek és
dolomitok fedik, és Hankovánál a Uarkuski hegyen
át Velka Szlabosig egy vonalban ismét észlelhető.
E kösaénképleti kőzetek, melyek mindenütt közvetet-
lenül az öspalát fedik, csak Kobelárnál fekszenek
egy kisebb lencsealakú tömegben kibukkanó zöld-
palán. Megemlítem még a kobelári szerpentint, mely
egy keskeny vonalban vörös színű palák közelében
fordul elő. Anyaköaet Hankovától Kobeíárig phyllit,
zöldpala és köszénképleti agyag- és meszéé palák ;
Kobelártól a-Javorinkáig köszénképleti palák, gnájsz-
phyllit és agyagcsillámpala. Aa e vonalban létező
telepek, és bányauradalmak a következők : Hoffnung
(33.), Árokbánya (34.), Teréz (35.), Amália (36.),
Justin (37.), Hercules (40.), Gampl (31.), Ignáczi
(32.), Emanueli (41.) és Géza, Gabriela (67.), Katha-
rina (68.), Attilla (42.), Zoltán (43.), Kálmán (44.),
Viktor (45.), Árpád (4-6.), Leontine (47.), Bonaven-
tura (48.), Kozakova (70.), Sramky (50,), Szpolena-
sahta (63.), Dorothea (64.), Jósén-Leopoldi (65.),
Glüokstollen (üö.). Eme fekhelyek közül az utolsó
hatot rézre és fakóérczre mivel ik; a Dreifaltigkeit
(69.), pedig Alsó-Sajón czinóber-, réz- és fakóérczei-
röl nevezetes. Az egész vonal, de í'öhépena 30., 31.
32. és 42., 43., 44., 45, 4G., 47., 48., 90., 70. számú
telepek jellemökre nézve érintkezésbeli teleptömzsök
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steatites agy agesillám pala (fedők özet) és fekete, gríi-
fitos, pyritea, mészben bővelkedő és kvarcz erektől
áthatolt agyagpaln (fekíiköaet) köat. A kitöltés, mely
érvastagságtól 80 m/ szélességig váltakozik, a felső
színt ajakban oszlopos aukerit, liatíilmas ge ód tikkal,
melyek vasokkert, barnavaskövet és vérvaskövet tar-
talmaznak ; az alsól)l) színtájakban pedig aprószernü
steatit-lemezekkel keresztül szövött minden irányban
csiszolt lapokkal fénylő pátvaskö. E nevezetes anke-
rit berakodás a palákban folytatható majdnem a
Zdjár hegyig és a III. táblán, habár nem egész pon-
tossággal 60 EZ. alatt van jegyezve. Ez az ankerit
vonal migyon hasonlít a STUU által a kassai Cserve-
nán észlelt ankerithez, mely szintén agyagpalák közt
fordul elő, és a mely palákat STUU a köszénkép] éthez
számítja; biztosat azonban nem lehet állítani, mert
jellemző kövületeket az érintett ankerit-vonalat ki-
sérö palákban nem sikerült felfedezni.

A felsorolt telepek közül legnagyobb figyelmet
érdemelnek a Gampl-Jynítczi, Emanaeli és Zoltán
telepek és ezeknek folytatásai. Az Ignáezi tömzs,
melyet a Gampl tömzstöl mintegy 180 méternyi )
meddő köz választ el, függőleges magasságban 5G j
méterre, a Gampl tömzs 47 méterre van feltárva;
a fekvés mindkét tömzsnél ellenlejtesen dűlő pala-
padok által van megzavarva. A csapásirány Zoltán-
tól kezdve a völgy képződésének megfeíelöleg a
fedő felé elvágatik. Felsőbb szintájakban a pát-
vaskö a hasadási lapokon barnavaskővé van átvál-
tozva; a töltelékben niészpát és aa említett anke-
rit oszlopokon kívül csak itt-ott kevés pyrit ta-
lálható, mint behintés; az Ignáozi nyugati vájat-
végeiben újabban egy kvarcában bővelkedő üre-
ges barnavaskö lapban szórványosan ezinóber er-
ezet találtak. A gampeli pátvaskö ankeritosabb,
mint az Ignácai-féle, a mely utóbbi sötétebb szi-
nti is. Az Emmaiineli telep az előbbieknek fedőjé-
ben csap hasonló kelet-nyugat irányban, déli dőlés-
sel. Kitöltésében hiányzik ugyan az ankerit, és i
palás sző vet íí barnavasköböl , alantabb pátból
áll, de a fekete feküpala igen meszes és niészpát-,
valamint kvarez-erektöl van áthatva; az EniDia-
nueli telepet elcsapó palarétegek nem zavarják
annyira, mint a Gampl-Ignáczit. Hogy vájjon a ;
Sajó balpartján lévő zti vrli féie kutatások az
Einanueli folytatására esnek-e, azt még eddig
teljes biztossággal nem lehet állítani. Az ankerit
tölteléket okker üregeivel legjobban luhet látni ~a ;

Zoltán vajasban; a pát Bötétezínü, k ivá l ta fekete fokű
választólap közelében; a barnavaskö üregeiben szép
vérvaskö is fordul elő. Igen nevezetes e vonalban a
,,Drui/tiltigk<iit" higany ércz-t'ekhely. Talkpalában
l—-4 $»• erek lt'Pnek ^> melyek czinóbert, higany-
tartalmú fakóérczetj pyritet és chalkopyritet, barna-
patot és barytot tartalmaznak. A czinóber részint
tömötten, részint mint behintés fordul elő, likacsos
kvarczLan helyenként kristályosodva világos vörös
színben, sokszor kvarczczal összenőve, vagy fakó-
érczczel szoros kapcsolatban. A mállott kvarcz üre-
geiben termés higany is előfordul; amalgam finom
erekben a barnapátban, vagy mint burkolat kvarczon
fellép.

c) csoport. E vonalba esnek azok a fekhelyek,
melyek Na Hanova, Dó Skali és Ivágyó hegyeknek
éjszaki lejtőin agyagpalában és agyagcsilíámpalában
csapnak. Ilyen fekhelyek a: Na Zslabki (71.), Mokrn
(74.), Bektorka (75.), és több szabadkutatás (79., 73.
76., 77., 8Í2.) E telepek 0-5—2—3 méter vastagságú
nagyobbrészt nprószemü tömött pátvaskövet tartal-
maznak ; minden szélesebb eret párhuzamosan cse-
kélyebb vastagságú fekü-és fedőlap kisér; legneve-
zetesebb a henezkó-mokrai, veszverés-momotai és
titreczkai előfordulás.

GenegtSl-Burkáig. Ebbe a vonalba esnek a már
előbb említett Dó Skali hegy déli és délkeleti lejtői,
az Ivágyó hegy déli, dél-nyugati, délkeleti és éjszak-
keleti oldalai; továbbá a Volovecz tömegnek Betlér,
Kozsnyó és Váralja felé nyuló ágai ú. m, a Csucsomi
hegylánez a Kálváriáig vagy Szölömárig, a Doboska
és Roszgang-ág, a ramzás-pacsai nyúlványok a
Pipitka tetőig, az Osztri vrh, Ördögkö és rákos-rna-
gastetó'i hegylánczolat; és végre a Pipitka hegynek
déli és kelet-déli ágai ú. m. a Doborka, Omlástető,
Bányáki és Hajdútetö. A Voloveez föközete az agyag-
esillámpala, de ez pokazor kristályos agyagpalával,
(1. III. tábla) és gnájszphyliittel váltakozik, kivált a
Volovecz déli lejtőin Csúcsomig; az Ivágyón pedig
az agyagcsillámpala gyakran átmegy amphibolpalába,
talkpalába vagy talkos., finom rótegi'í agyagpalába
ű. m. Betlér és Nadabula közt. A pipiíkai agyagcsil-
lámcsoport nyugat- és délfele ű. m. a Nyires, Deter-
jes, Pongrácz tetőkön gnájsz berakodást mutat, mely
a szomolnoki úton Uhornáig követhető. Az őspalá-
kat, ott hol a fő völgyeknek dűlőit képezik, köszén-
képleti (?) sííl'gás palák fedik, melyek ismét durva
konclomerátokon fekszenek. Ez utói ibi vonal Bisz-
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trútól a rozsnyói liányaoldalig húüodik, e hegynek
alsóbb részét alkotván Bozsnyó és Rudna-fc-lé; a
Tetőcske és Nyerges hegycsoport, mely a Sajópartig
terjed, a bécsi felvételek szerint kőszénképletbeli
ínészpalákból áll, melyek Endna közelében agyag-
palával váltakoznak, A magam gyűjtötte kövületek
azonban bebizonyították, hogy ez az egész hegyrész
a iverfeni palákhoz tartozik.1

A sárgás, részint steatites agyagpalák Hoesnyótól
kelet felé a Gombásnál kezdődnek és a Kishegy vala-
mint a Nyirjesalja heg3'oldalnak fokőzetét képezik;
Kraszna Horka Váraljánál a Péntek pataknál ismét
fellépnek és a derníii Nyergeskön áthúzódnak a
kovácsvágási Fekete patakig, hol már sötétebb színű
agyagpalákkal váltakoznak és livarczkonglomeráto-
kon nyugszanak. Fekete agyagpaíákat találunk még
a Rákos-Magastetőn, a. váraljai Sáncztetön, és pedig
itt sárgás kvarczitokra rakódva. Kovácsvágás és
Lucska tájékán a kvarczkonglomerátok nagyobb ter-
jedelmet nyernek és durva homokkövei váltakoznak.
Bárkától Meezeiizéfig finom homokkövet,, durva és
finom rétegű palát észlelhetünk, a Pipitka felé a
koiiglomerátok igen finom szeműek és rétegezettek,
úgy, hogy az agyagesillámpalától alig választhatók
el. A köazénképleti kőzetek éjszakkelet felé még a
Golát hegyig terjednek, és ez utóbbi hegy Meczenzéf
felé húzódó részein még észrevehetők, holott a tulaj-
donképeni alsó nieczenzén völgyben már hiányoznak
és csak maga az agyagcsillámpala válik uralkodóvá.
A vonalunkban előforduló triász, rhati, liasz és jura-
képleti kőzetekről már a 4. lapon volt szó. Tasköfek
helyek ebben a vonalban: Teréz Bisztrón, (III
táb. ii.) livarczkonglomerát fedőjét képező sárgásszínü
agyagpalában csapó telep, melynek tölteléke durva
foszlánya.pát. Castor és Pollux (HL o) a sebespataki
Na Jarkoh nevű hegyoldalban agyagpala, és agyag-
csillárnpala közt 4—8 mj vastagságú barnavaskötelep-
mely kelet-nyugat irányban csa,p déli dőléssel. A barna
vaskő jó minőségű, de kvarczos és üreges; itt tulajdoii-
képen két telep van párhuzamos vonalban; a íekűlap
képezi a főtelepet, melyet egy 14 mf széles meddő
palalap választ el a fedőlaptól.

Antal (III, c.) a Szosaninananovinki begylejtön;
e telepnek csapásiránya 9 /;, dőlése 50° alatt éjszak-
felé, és így a többi bisztró-rudnai telepekkel majd-
nem keresztben csap, ellenlejtes dőléssel; tölteléke
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l—4 «/ vastag pátvaskö. Az Omnih hegyen Budna
felé következik:

Berni'tt és Jnk<il> telep (III, d.) továbbá a Lapis
hegyen Turnus, a Zsirdülőben Gábor (III, e.) és-/fi H ős
rfyafölde, részint agyag, részint csillám és agyagcsil-

| lámpáiéban pátvaskötöltelékkel, a felsöhb sziiitá-
jakban barnavaskö. Vinicska (III, f.) sárga agyag-
pala és csillámpalaközt,kelet-nyugat irányban csapó
pát és harnavaskötelep, északi dőléssel; vastagsága
l—5 ™/. Mindezen telepekben itt-ott pyi'it és ritkán,

l chalkopyrit fordul elő mint behintés. Következik:
Ltijos, azután Béla (III, h. i.) a rudnai határban.
Ezeknek a tölteléke pyritben és chalkopyrithen bö-

| velkedö pátvaskö; vastagsága 0-5—4 "/ A Mária-
\ telep Eudnán tisztább pátvasbövet tartalmaz. A
í rozsnyói Bányaoldalban sárga agyagpalában csap

kelet-nyugot irányban a 7veíe)?ie?!-telep (III, n.),
melynek tölteléke üreges barnavaskö, egy kísérő fedő-
lapban pátvaskö l—5 «y vastagságban. Feljebb em-
lítendő a Lipót-Szadlovszky-iel&p (III, L), melynek
tölteléke barnavaskö kevés kvarczozal l —5 m/ vas-
tagsággal ; a telep több tárna által van föltárva;
alsóbb szintájakban, valamint egy felditárstelepben
pátvaskö lép fel. Az üreges barnavaakő helyenként
malachit-burkolatot mutat; és a tömött barnavaskö-
ben, valamint a pétban is lenese alakban dúsgazdag
fakóéroz tömör állapotban és mint kristályos tetra-
edrit,1 továbbá rézércz fordul elő, melyek kiválaszt-
hatók és külön is értékesíttetnek. E bánya Rozsnyó
vidékén jelenleg az egyedüli, melyben réz- és faió-
érezet nagyobb mennyiségben termelnek.

A nadabulai határban legnevezetesebb telep a
bodnárkai (III, k.), mely gnájszszerü amphibolos csil-
lámpalában és agyagcaillámpalában I G A . irányában
csap északi dőléssel. A telepeket 6 szintájban 3 bir-
tokos tárta föl: alsó és felső Károly, alsó és felső
Mária-Magdolna, Alberti és Bernnrdi tárnák. Dőlés
irányban a telep körülbelül 180 mf, csapásirányban
körülbelül 340 méternyire ismeretes ; tölteléke fehér
és sárgasKÍnű, tiszta, durvaszemű pátvaskö, mely
üregekben helyenként szépen kristályosodva talál-
ható ; kvarcz-erek nagyobb mértékben csak ott lép-
nek fel, hol a telep össze van szorulva; amorph föld-
pát-padok azonban gyakran metszik a tölteléket, de
úgy hogy a pátvaskötöl könnyen elválaszthatók. A
töltelék vastagsága l—20 *y ; a pát tömött, szövete
tömeges; igen ritkán észlelhető benne pyrit és ehal-

' Földi, Köd. 1879. p. 127. és Bány. Kok. lap. 187fl. G. sztim.
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kopyrit, valamint kristályos albit a chalybit rhom-
boederek között. A Nadabulához közelfekvo kincstári
István-telep (III, m. o.) három szintájban van fel-
tárva; záró kőzete részint világos, részint sötétebb
színű agyagpala, tölteléke pát és barnavaskö; elve-
tödött palalapok, melyek a dőlés és csapásirányt
zavarják, többször fordulnak elő. A Volovecz tömeg
egyik déli ága a csucsorai nyereg, mely Csúcsomon
át a rozsnyói Kálváriát magában foglalva mint Szölö-
mári oldal ismeretes. Második voloveczi ág Kozsnyó
felé a Doboska, alsóbb déli részében Roszgang; har-
madik pedig a Kosztortás - Ördögkő - Rákosi ág.
A Szölómáron említést érdemel Felső és Alsó-Aurelia-
telep (III, p.) A felső telepnek tölteléke tömött
barnavaskö, melyet sajátságos színe és szövete után
vese-ércznek lehetne mondani; a második telepben
pátvaskő lép fel, mely fakó erezet, chalkopyritet és
egyes lencsókben kobalt- és nikkel-erezet tartalmaz
mint behiutést. A záró közei zöldszínű, kvarcában
bővelkedő agyagcsillámpala. A Szölömárliegy keleti
oldalán van a Mária-Alojsia (III, q. telep; tölteléke'
barnavaskö, egy társtelepben pedig pát.) Szembetűnő
az a hasonlatosság, mely töltelék és csapásirány
tekintetében e telep és a bányaoldali Kelemen-telep
közt uralkodik, sőt a társtelepre nézve is; és feltehető,
hogy ezek a telepek egy csoporthoz vagy telepvonu-
lathoz tartoznak, mint p, a bányaoldali Lipót, Szölu-
már-Áureliíi, és nadabulai István-telep. A mária-
alojziai. üreges barnavaskőben található gyönyörű
kristály-csoportokban a Volnyn (baryt).1 Régi idők-
ben e telepből czinóberérczet és fakóérczet vájtak, a
pátvaskő pedig a hányásra került. Jelenleg e pátvas-
követ a rozsnyói fürdő felett nagy kiterjedésű kül-
telkekben 2 (Anna, Juliánná, Etelka) szedik össze. A
pátvaskövet a régiek a Drázus völgy aljáig és még
azon alul is kivájták, miről tanúskodnak a fürdő
felett levő nagy horpadások. Természetes folytatása
található e telepnek a csengöbányai barna- és pát-
vaskötelepben, mely a Volovecz második ágának, az
úgynevezett Eoszgang-hegysógnek véglejtöjén van.
Hogy ezek a telepek dölésirányban tartósak, azt nem
csak a drázusvölgyi régi horpadűsok bizonyítják, de
erősíti ezt az állítást kivált aa a régi tárna, mely a
Sajóparttól egyenes irányban a fürdői bányák alá
van hajtva, és melynek felí'edezését és részletes ki-
tisztítását a berzétei vasgyárnak lehet köszönni. Az

1 SCHMIDT SÁNDOR- TíTTÍl. TÜJ2. fÍÍ2f tgk. 1879, III.

- Külmérték = Tagmasz.

e telepekben — ámbár ritkán — előforduló fakóérc
ezüstben bővelkedik (18 latos), úgy hogy a régieknek
kitartó mívelésót ebből a tényből lehet magyarázni.
Régi feszítő-ékkel való munka a sajói altárnában,
valamint a Csengöbányán és a lucspataki Sámuel-
bányán vehető észre.

A csengt'ibányai'telep (III, v.) csapásiránya dél-
éjszak, dőlése kelet. Tölteléke felsőbb szintájban üre-
ges vérvasköszerű bamavaskö, alsóbb szintájban
fínomszemű pátvaskő. A záró kőzet sárga színű csil-
lámpala ; a telep vastagsága 6 méterre iá terjed ; a föl-
színig kí van dolgozva és ott nagyszerű nyílt horpa-
dások vannak; chalkopyrit behintés a töltelékben
gyakori; a munkálat jelenleg a völgy szine alatt már
32 méternyire folyik. A Eoszgang hegyen emlí-
tendő a Kengyel Jíí/íos-bánya. (III, vi). Itt több pát-
vaskőér váltakozó csapásirányban, de egészben még-
is kelet-nyugoti főirányban lép fel zöldes színű
agyagesillámptilában. Ott a hol ezek az erek t ilál-
koznak, vagy egymást metszik, a töltelékben dús
fakóércz, kobalt- és nikkel-ércz fordul elő mint lencse-
alakú behintés. A felsőbb szintájakban a bnmavas-
köben túlnyomó a kobalt-ércz, alsóbb szintájban a
pátbana nikkel- ésfakó-ércz lép előtérbe. Következik
éjszakfelé a Sáintiel-Liicspatak'i&lep (III, s) pát és
barnavaskö töltelékkel, melyben sok réz- ésfakó-ércz
fordul elő bellintve.

A Eoszgang liegy ésaaki folytatásában, kivált a
Doboskán még több apróbb pátvaskő-telep ismeretes;
de minthogy a töltelékük tisztátalan, chalkopyrites,
nem igen rníveltetnek, s nem tartom szükségesnek
ezeket itt mind felsorolni. A harmadik Volovecz -
ágban, mely a Bákos-Magastetövel végződik délfelé,
a következő vaskő-fekhelyek említendők :

Lipót és Endre jlll, t. k.). A Lipót-telep tölteléke
barnavaskö, az Endre telepé pedig kékazínü pátvaskő.
A zárókőzet Lipótnál csillámpala, Endrénél fekete
kristályos agyagpala.

János Dubova, ennek társa Juliánná (III, v, w.),
János Voláska (III, x.) és az ezzel keresztben csapó
J/ívr/ini-telep, valamennyi a Rákos-rnagastetö kö-
rül ; töltelékük nagyobbára barnavaskő-tai'talmú. Az
átalános csapásirány 3 h—4 !i, yálasztólapok csak a
Julianna-telepnél észlelhetők, a többieknél a töltelék
a záró kőzettel össze van nőve. A töltelék kvarczban
bővelkedő, üreges szövetü; az üregekben remek alakú
vérvasköesoportok, valamint kvarcz-fcristályok is
találhatók. Ezektől kelet-felé említendő a didajréti
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(III, y.) telep, keskeny pátvaskötöltelékkel, sok réz-

érczbehintéssel; továbbá a Ludmilla-tele]) (111, z.)
kristályos fekete agyagpalnban dnrvaszemü, sárgaszí-
nü pátvaskö töltelékkel, pyrit behintéssel; a választó
lapokon és üregekben vascsillám és kvarcakristályok ;
végre Váíalja felé a Kishegyen Máriun, Múlyítt és
MiMús bánya-telkek (III, z.) l ritka tisztaságú

liaematit-telepre fektetve. Megemlítem még e három
voloveczi ágban azokat a kvarczteléreket is, melyek
Betlértöl kezdve a ramzási oldalig fekete agyag-
palában és phyllitben csapnak, ós antimonit tartal-
múak, melyet már régi idő óta bányásznak. Ilyen
bárkák: a csucsomi Mathfii, Clementi és Mihály,
Telér, és a ramzási Karolinái. Az Arany- és ritmzási
völgy közt lévő Orma hegyen egy oly telep van,
melynek feküjében pyrit és mágnesvaskö, fedőjében
pedig egy kvarcz-érben kobalt- és nikkel-éroz foglal-
tatik. Az antimonfekhelyek és a fentebb leirt vaskő-
fekhelyek közt egy oly vonalat lehet megkülönböztetni,
melyben mangánérczek fordulnak elő. Legnevezete-
sebbek ezek között a csucsomi-lásipatalá úgynevezett
Feketebánya (III, km.). Az anyaközet finom rétegű,
fekete és zöldszínű agyagpala a feküben, világosabb
sainű ugyanoly pala a fedőben, A bevájások a Do-
boska hegynek nyugoti lejtőjén vannak, és általuk a
fekhelyet a völgy színétől egészen a hegygerinezig
részint külvájatokkal, részint tárnákkal tárták fel.
A fekhely csapásiránya G /;, dőlése déli, a közét réteg-
gel egyező; a töltelék anyaga lényegileg kova-
mangán, helyenként mangánpát, felsőbb színtájak-
ban úgynevezett feketevaskö, melyben el nem mál-
lott mangánpát és kovamangán-zárváiiyok vannak.
E feketevaskövet pyrolusit és mágnesvaskö kiséri;
bizonyos sziiatájban porha-njós barnavasköbe me-
gyén által. Hogy a tölteléket, csakugyan kovaman-
gán képezi föképen, a mellékelt cliemiai elemzések-
ből tűnik ki, melyek szerint a mangánoxydulnak egy
részét mész helyettesíti. A chemiai elemzés, a diós-
győri vasgyár adatai szerint, a következő :

I. Manfjimercz.
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A II. sz. érez GG'í)°/o mangánhyperoxydnak felel
meg. Az I. sz. ereznél a főanyag koviisavlioz kötött
mangánoxydul, és szükséges, hogy olvasztása előtt
pörkölés és erős hevítés által a mangánoxydult man-
gánoxyddá változtassák át. Feketevaskö név alatt
tulajdonképen azokat a vörösvasköveket értjük, me-
lyek mangán által vannak színezve; de ez esetben
eat ÍLZ elnevezést az említettük érczekre is használ-
hatjuk. Egy külvájatban (36. ábra) a fekhelyet na-

i Lesd a IV. táblája,

HAÜÉKSFACH : MAŰVAHOBSZÁU

100-—

(t fetetfivíiftkö, b kovamangán, c ivarKZ, e viilHsz.lú)íXpf / íedci p

gyobbrészt feltárva látjuk ; a fedő pftla a fekhely
közelében redözött állapotú és egy fekete, agyagos
választólap által van kitüntetve ; hasonló lapok húzód-
nak át a töltelék zömén is, és a kovamangán törme-
lékeit burkolják. A foketevaskövön kvarcz-erek hat-
nak keresztül és csillámban bővelkedő mellékközet.
A feketevaskö tömegében mely a hasadás lapjain
sötétszinű , és kénes-ércz liehintésekhen bővelkedik,
kovamangán-zárványok fordulnak elő ; ily lapokon
finom lemezekben wad is észlelhető. A fedő felé a
kovamangán szép rózsaszínű, de itt is kónesércztar-
talmú ; felsőbb színtájakban a kitöltőé meszes, anke-
ritos és figyelmes választást igényel. A betléri Tamás-
huta felett, az Ivágyó hegy éjszaki, Plosnicza nevű
lejtőjén újabb időben szintén tártak fel egy mangán-
ércztelepet. Hogy miféle viszonyban áll e telep a
fentebbi csucsomival, és hogy egyáltalában ugyan-
azon előfordulásnak tekinthető-e, azt eddigelé még
nem lehetett határozottan megállapítani. Két jó ma-

0



ín. RÉSZ. 66 A VASÉKCZFEKHELYEK LEÍRÁSA.

gas liegygerincz, valamint a Sajó völgye fekszik
közöttük. Nagyjában véve nyugoti folytatásául tűnik
fel: a csapásirány majdnem egyforma,, szintúgy a
dőlés; csakhogy abetlérifekvésnek a fekűjét világos,
a fedőjét pedig sötétebb színű pala képezi, holott Gán-
csomban épen az ellenkezőt találjuk; miből talán az
következtethető, hogy a betléri fekhely a csucsomínak
fe.küjében lép fel. A betléri fekhely csapásirányban
régi horpadások után majdnem 1000 méternyire foly-
tatható. A sajóvölgyi Tamás telep talán szintén foly-
tatása a plosniczainak, vagy inkább egy fedőtársnak
tekinthető.

A Gyula, telep (37. ábra) két lapból áll, mel-

özve a fekűben előforduló szemcsés mész lencséket.
A két lap közti meddő köz sötétszínű agyagcsillám-
pala és köi'ülbelfil 10 mf vastag; a fekűt egy csillá-
Imos választólap tünteti ki, mely a fedőben hiányzik.
(38. ábra.) A fekülap vastagsága 0-5—l "}' a fedő

« sötétíjzínü pala, b csillámom fetete választöíap, c fekttcvahki> vacUlali fi tömött
kovnmangán, íiasnd!Ífiln.pjitiii pyrolusít, kvavcsei'efckel, pyrit-lieliinté^ékkel, e vti-

lasztólap, / világüH szinti feküpala, f/ ssemcséb méüz.

lapé l—'i lnf ; a töltelék mindkettőben mészben
bővelkedő kovamangán ; a felsőbb színtájakban mál-
lott kovamangán, mágnesvaskö barnavaskövei, wadclal
és pyrolusittal fordul elő feketeviiskö kisé-retében.

Következnek a krasznahorkrt-niraljai, dernői és

kováesvágási vasércafekbelyek. A már említett kis-
hegyi haematittelepea kivítl a Rákoshegy keleti olda-
lán Pacsa felé még 10 kisebb telep van, általában
kelet-nyugati csapásiránynyal, északi dőléssel; tölte-
lékök részint barnavaskÖ, részint vascsillárn és pát-
vaskö.A bányatelkek, melyek ezen elöjövetelekre fek-
tetvékj a következők : Terézia, Manó, Gyula, Miksa,
Simon, Gabriella, Zsigmond, László, Emília és Berta,
(IV. tábla). A váraljai Málhegyen, vannak az Isteán,
Mária és Vida nevű teleptömzsök gnájszphyllitben,
mely utóbbi a Deterjes oldal felé valódi kárpáti
grmjszba megyén át és Uhornáig tartva, az uralkodó
agyagcsillámpalába van berakva. A teleptömzsnek

csapásiránya dél-északi; a dőlés-irány
szabálytalan; tölteléke barnavaskö,
melyet a záró közét rétegei, úgymint
vascsillám és baryt-erek szelnek át.
Üregeiben gyönyörű szép vérvaskő
igen eredeti alakokban fordul elő, kü-
lönös színű burkolattal és verődékkel,
itt ott göthit és \volnyn l is található.
A teleptömzs vastagsága körülbelül

20 ™/, és részint tárnák, részint külvájatok által van
föltárva. (V. tábla.)

A Nagy Pongrácztetőn gnAjszphyHitben ésgnájsz-
ban csap az Antai-Lijtút teleptelér; tölteléke pát-
vaskő és úgynevezett félpát, melyen kvarcz- és baryt-
erek húzódnak keresztül; vetődésbeli lapok e telep-
telérben igen gyakoriak, és az érnek folytatását he-
lyenként csak körülbelül 40 "/ távolságban a fedőben
sikerült felfedezni (V. tábla). A főtelepért még egy
fekülap kísérj melynek az elvetődött lapokhoz való
viszonya még nincsen kellőleg kimutatva; a fekhely
átlagos vastagsága 4 ™f.

Emil és András a Sánczíetön. Itt egy majdnem
függőleges kelet-nyugat irányban csapó sárgasziníí
kvarczit lép fel, mely a váralja-szomolnoki útig
követhető. E kvarcziton fekete, fényes agyagpala
fekszik, melyet ismét triaszmész borít. E palán vörös-
vaskörétegek húzódnak keresztül, vagyis inkább
impregnálják. Á kvarczit is barnavaskö lencséket
tartalmaz ; az impregnált, vascsillámban bővelkedő
palát minden irányban kvaroz-erek szeldelik keresz-
tül. Az előfordulás a szepes-volkmári vörös vaskó
előfordulására emlékeztet.

Gyüi-iji/ és Kristóf valószínűleg az Antal telep-

1 ScHxinT SÁNDOIÍ : A Kraxziía - Hurka - lfáratjtti Wuini/ltvh.
Termésseti'ajzi Füzetek. III. 1WK
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telér fol}'tatását képezik. Píd a Kis-Pongrácz-lcjtön,
két barnavasköér sok bru-yttal. Ferenct-Xiiríi; Pál
folytatása. Kfressztrlii (Baptisin) J A nos, Aniia-Mitria,
Pfter és Jussé/ apróbb, részint barna-, részint pát-
vaskövet tartalmazó, gnájszban és phyllitben csapó
erek, kvarczczal, baryttal és mint Anna-Mari áii fakó-
érez és kénesércz behint-éssel.

A dernö-kovácsvágási fekhelyek ugyan m ár Torna
vármegyében fekszenek, de minthogy a csermosuyai
völgyben vannak, mely még a Sajó területéhez tarto-
zik, ezeket is mindjárt ezen a helyen sorolom fel.
E fekhelyek központjául a lányain hegytájék tekint-
hető. A bányáki telepek agyagcsillárnpalában és azon
fekvő, részint sárga, zöldesszínfí, részint pedig sötét-
szürke és fekete agyagpahíban, továbbá az ezen
nyugvó finom, rétegezett kvarcaitokban lépnek fel.
Azoknak a fekhelyeknek, melyek a Fekete-pataktól
kezdve az a t vonalig terjedő területbea csapnak
(VI. tábla), sűtétszinü agyagpala az anyaközetök;
az a b vonalon túl eső területbeliek pedig csillám -
palába és phyllitbe vannak beágyazva. A palák a
fekete patokou túl kelet felé is terjednek, és ezeken
nyugszik a triász, valamint a rhati mész is a Som-
hegyen. BoUisziir, Natália, Ferdinánd, ínna.-telepe-
ken kívfil nevezetes fekhelyek még a következők :

Aladár a Veresvíz völgyében;tölteléke sötétsárga
színű pátvaskö, hasadási la.pjain baruavaskő átme-
netekkel; kvarcz-erek, valamint a sötétzöld szinü
záró kőzet lemezei és erei áthúzódnak a tölteléken.

Károly-iele]) a Feketehalorn-vöigyben ; meglehet,
hogy az Aladár-telepnek nyugoti folytatása; a telep
több, nem igen vastag érből áll, melyek többször
egyesülnek és ismét szétágaznak ; a töltőanyag barna
vaskő.

A Z/ffjos-telep tölteléke pátvaskö, melyben kevés
pyrit is előfordul mint behintés; a pát kékes színű,
a záró kőzet feketeszinü a csillámtól, mely sok ér-
ben, lemezekben átszövi az egész kitöltést; e csillá-
mon kívül még vascsillám és kvarcz-erek húzódnak
át a töltő anyag zömén ; a pát magában véve apró-
szemű, tömeges szövetű. A fedő a kitöltéstől egy
sötétzöld színű választólap által válik ki.

Arnold. A külön, körülbelül 200 "/ hosszaság-
ban terjedő régi horpadások mutatják e telep kiter-
jedését, s azt is, hogy a felsőbb szíutájakat már rég-
óta vájjak; tölteléke barnavaskő.

Erzsébet. Tölteléke pátvaskö, melynek üregeiben
a pát szépen kristályosodva is előfordul, kvarcz-kris-

tályokkal. A kvnrcz, mc-ly egyébiránt az egész kitöl-
tésen áthúzódik, hófehér és helyenként szépen kifej-
lődött pyrit-kristályokkal van dúsan behintve.

Dí'iifíis. Tölteléke pátvaskö, kvarez- és sok vas-
csillám-érre]. Csapásiránya l //, dőlése déli, át-
lagos vastagsága 4"^ ; csapásirányában a telep
körülbelül 160 méternyire vau feltárva, nyugot-
felé majdnem kiékelödik; keletfelé felszínig ki van
vájva; a dernői fekhelyek közt az első helyet fog-
lalja el.

Francziska. Dénestöl délre; tölteléke pátvaskö.
Kajettín és Clemcns. Sárgás, lágy agyagpalában lép

fel; csapásirányban körülbelül 120 méternyire, egy
40 m. mély akna által van föltárva; tölteléke barna-
vaskő és vascsillám ; a fedőben egy társlap kiséri,
melj'nek töltőanyaga tiszta haematit; a telep vastag-
sága délfelé körülbelül 4 méter, északfelé l mf', Üre-
geiben szép vér-vaskő és woluyn található.

A kőszénképletbeli vasérczfekhelyek közt vona-
lunkban legérdekesebb a lucskai határban lévögormö-
czi Gábor és Béla- telep. A mellékelt átmetszet (39. és
40. ábra), dél-észak irányban a görmó'czvölgyi réte-

39. és 40. átisa.
ala, fc durva tonglomenUj c eőtt'tsziuíí agjíigpalft, cí súrga meszed

, e \ttsköíekhelT, / Tóiiis, csilliiiuos, nitsy.cR konglomei-út, g Ichér finom
liomokJit>, Ií Britétsaínü 'liuniftkköpaío, í Gönm'icz-túrna, fc iríasí.-méftzkő, l wer-

feui pala, m lucskni vö)^y, c Hűbérit, r kvurczit.

geket mutatja, mely völgy a Gabrieli hután alul a
lucskai fövölgygyel egyesül. A Veszverés hegy agyag-
esillámpaiábóláll; erre van dnrva kvarez konglome-
rát vagy szürkevakke-féle kőzet rárakodva; tovább
fekete zöldes agyagpala következik, melyben meszes,
sárga színű, vasokkeros, a fekűben csillámban bővel-
kedő mállott homokkő és fínomszemü homokkő-

9*
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konglomerátok kíséretében, egy szóles bamavaskö-
tömzs fordul elő; a palákra triaszmész van rárakódva.
A görmőczi telepnek vastagsága 2—14 "/ közt
ingadozik; a fedőt világosszínű agyagválaszlap külö-
níti el, s ezen az oldalon a vaskő ép ügy, mint
a közretetlen mellékkfízet (meszes homokköpala)
kvarczban bővelkedő. A telepnek folytatását a Gör-
möczvölgy nyngoti lejtőin eddig nem lehetett konsta-
tálni. A Gábor-Béla-féle altárnában a nyngoti vajat-
vég előtt egy nagyszerű természetes üreg vau a talp-
ban az első akna előtt, melyből a vizet lecsapolni
eddig nem sikerült. A telep legvastagabb a keleti
oldalon; de az ankerit-oszlopok sokszor ott iá meg-
zavarják a helyezkedést és a tiszta vaskövet elnyom-
jál; ; a fedőlapon csapásirányban vájva, a telep kelet-
felé ismét kidudorodik, de korántsem oly mértékben,
mint az ankeritok előtt. Felsőbb színtájakban finom -
szemű, üreges, fehér kvarczkonglomerát ékszerüen
nyúlik be a töltelékbe. A töltőanyag nagyobbára
vésés barnavaskö, számtalan kisebb-nagyobb üreg-
gel, melyeknek oldalait ragyogó, apró kvarczkristály-
csoportok borítják ; helyenként vérvaskő lép fel bár-
sonyos, tarka szinekkel befutódott felülettel. A telep

szövetalakját a 41.

•Í2. álra.

ábra mutatja,
ben a a fedő homok-
követ, l a választóla-
pot, c a vaskövet
üregeivel és kvarcz-
ereivel, t? a kísérő an-
keritot és e a fekű
homokkö-konglome-

rátot jelöli, mely a fekete feküagyagpalát követi.
Gálé Gottes. Bárka határában az úgynevezett

Vasbánya tájékán. Itt vasban bővelkedő mészpulákat
vájnak külső kutatásokban; de ez a behintéses Öv
nem tartós, sem a mélységben, sem a csapásirányában.
E kutatásokban mindenütt meszes palák környezik
a triasameszet, mely sziklaszerüen kiemelkedik. Ez
a behintéses öv nagyon hasonló a borsodmegyei Kis-
hegyen előforduló vaskőhöz, a hol a lisiszpalu szen-
vedett ilyen átváltozást. A Gitle Gottim bányától kelet-
felé vannak még a Pál, Péter és ffanttíia-bányák.
Pálnak egy külvájatán a fekvést tisztán ki lehet
venni: a felniben meszes palák vörösvaskőerekkel,
a fedőn pedig rétegezett (köszénképleti) mészkő,
okkeros lapokkal. Kamillánál és Péternél a magas
szirtekben kinyúló dolomitos, vörösszínü, kagylóstö-

résű triaszmész és az alatta fekvő sötétzöld és fekete-
szimí meszes agyagpalák közt, melyek finom, meszes,
homokos brecciával váltakoznak, több-kevesehl) vas-
tag, vörösvasköér lép fel, a vájatás tárgyát képezvén.
(42. ábra). A Pipitka-hegy legmagasabb csúcsán is
van egy l mf vastag barnavaskőtelep.

a triaszmÓHZ, í) köílgliimevát.

II. csoport: Tüzolez-Hradek. A tiszolez-strum-
plovai völgyben a Vicjauovahegy éjszaki lejtőin van-
nak a régi Mrt.sfií/.-bányák, melyeket az utóbbi
időkben a kincstár ismét mívelés alá vétetett. Az
uralkodó kőzet guájsz, melyet ama hegytetőn ande-
sit-traehyt tör keresztül ; ez utóbbi közét a Magne-
továig húzódik, a hol zöldpalákkal és mészkövei lép
érintkezésbe. A másnál telepet (vagy télért) több
tárna szeli. Ottlétemkor a régi tárna kitisztítása
csak annyira volt, hogy a fekvés viszonyáról igen
kevés -adatot szerezhettem. A közvetetlen feclöközet
világos szinü, fehér csillámban és kvarczban bővel-
kedő gnájsz; a feküközet víisokkeros, mállott gnájsz,
a csapásirány 22/í, dőlése ellenlejtes. A kitöltés
anyaga, úgylátszik, porhanyós barnavaskő ; állító-
lag l *y vastagságú. BKÁNSZKY m. k. bánya tiszt később
szíves volt nekem a masnai bányából barnavaskövön
termett pyrolusitet és psüomelánt, továbbá igen szép
kristályos mészpátot (rhomboecler skalenoederrel) és
végre egy finom oszlopú aszbeszíszerű ásványt (Lillit.)
küldeni. LISZKAY GUSZTÁV, a ki később látogatta
meg e bányákat, következőkép nyilatkozik rolók.1

A nagy-masnai Imre altárnán, mely gnájszban
csap, egy 20/* irányban csapó és 55° alatti dűlő
ellenlejtes rés van, melynek vastagsága 2 ölre rúg.
Tölteléke földpátos, finom szemcsés szövetü kvarcz,
helyenként kisebb-nagyobb odúkkal. Az odúkban
szépen fejlődött pyrit-kristályok ülnek ; a pyritet
némely helyütt fekete bársonyos alapon szabályosan
kikristályosodott kvarcz helyettesíti. E bársonyos
alap DOBBOVITS ehemiai elemzése és górcsövi vizsgá-
lata szerint aszbeszt. A Magnetova és Furmanecz-
völf,'}' között félhold alakban triuszmész települ ti föld

i í'ijhlt. Kiizl, 13T7. p, 261.
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pí'itbau bővelkedő durva va^y fínoinszemü gnájszra. A
triászra ÓSK és fi guft jsx batán'm talán még a?, ős idők-
ben tártuk fél egy vast-rczes telepet, mely lia/lan
művelés alatt volt, azután abbamaradt, míg a leg-
újabb időszakban ismét müvelés tárgya lön. E tele-
pen a, Nagy-Masim aknában egy nagyobb terjedelmű
marigános vasércz-fésuek fordult elő, melynek odvai-
ban a legszebb pyrolusiíek találhatók. Az egyes kris-
tályok nagysága l—3 vonal között váltakozott, az
egyes összealakulásokou oszlop, véglap és dómalapok
mutatkoznak. A telep képződésére nézve megjegy-
zendő, hogy itt a leszűrodós utján való keletkezésre
l f'betű. e következtetni. A vas- és fökép a magántar-
talom ugyanis a mészkőben már meg volt, s a víz
hatása útján a gnájszés mész közti résbe szűrődött le
és tömörült a mangán, részben ki is kristályosodván.

A inasnál bányáktól éjszakfelé esik a Kicsova-
bánya, hol okkeros barnavaskövek a zöldpalák és a
mészkő (köszénkorsaalti) között lenesealakban for-
dulnak elő. A Magnetova hegy déli lejtőjén az érint-
kezést a zöldpala és mészkő között egy barnavaskő
berakodásban lebet észrevenni.

A Sfagnetofa hegyen, nyugotfelé haladva, a mész-
követ traebyt töri át, és maga a mészkő szemcsés
mészszé van átváltozva, mely helyenként igen szép
fekete, hófehér, szürke, sárga és tarkaszínű márvány-
ként szerepel. Az érintkezés lapjain máguesvaskő fész-
kekben és lencsealakú törnzsökben fordul elő, mely
némely helyen pyrittel dúsan van behintve. E mágnes
vasköbányáknalt egy része, úgy mint az Antal és a,
József a jelenleg abbahagyott polhorai (Mittelwald)
kamarai kohóhoz tartozott.

A selfsniki (Vaslicgy) és n, rákosi vasérczfekhelyek
Görnörmegyének leghatalmasabb telepeihez soroz.
hatók és mint olyanok legelső helyet foglalnak el.
Á.Z uralkodó közét, melyben e fekhelyek csapnak,
agyagpala ; átalános csapásirány kelet-nyugat; dőlés
15 — 75° délfelé; csapásirányban körülbelül 4600 ™f
hosszaságra ösmeretesek; vastagságuk 4—37 ™j
közt változik. A kitöltés nagyobbrészt barnavaskő,
vérvaskővel, déli kiterjedésében vasesilMmmal; pát-
vaskő csak a vashegyi Fcrencg-Jőxsef alíárnában és
Rákoson egy lencsealakú zárványban találtatott. Az
egész hatalmas telepet n. közben vonuló meddő agyag
és szürkevakke-pala négy telepszakaszra osztja, me-
lyek közül három, egymástól 37—180 m/ távolságban
csapó telep a szorosabb értelemben vett vashegyi
csoportot képezi. Az ezekből körülbelül 750 *y

távolságban csapó rákosi telep több közbeeső ap-
róbb teleppel (Tölgyes, Babon stb.) együtt a rákosi
csoporthoz tartozik. A rákosi J<j~sf./-nltáma két he-
lyen köszéuképleti meszet vág keresztül, íizután
agyagpalát (mállott állapotban) mely előbb sárga,
továbbat kékes és végre sárgaszinü egész a telepig. Ég
9—11 mj széles, meszes konglomerátból álló meddő
köz a telepet két lapra osztja, melynek elseje körül-

J belül 22 mj, a másodika 7 ™] vastagságú. Általá-
nos csapásirány G/f, dőlés 45° D. A telepet nyugat-
felé egy elvetödött lap ékeli ki; a töltelék barnavaskő,
mely üreges szövetű, a melyekben vérvaskő fordul
elő, vegyes színű verödékkel és burkolattal; de a töl-
telék gyakran csakis vasokkerból áll; a fekű rendesen
szépen látható ; a fedő ritkábban, és dőlés irányban
gyakran változik. A már említett pátva-skölenesét a
József-tárna, talpában a második-telepben találták ;
az egész körülbelül 100 mázsa pátvaskövet adott. Aa
JSmil-tárnában először diluviális agyagot, azután
suürkevakke-palát vájtak keresztül. Az itt előforduló
lapok által a telepek kelet felé a fekübe, nyugotfelé
pedig a fedőbe csapatnak, (Bákosi bányatérkép a
(VII. táblán.)

E két rákosi teleptől nyűgöt felé körülbelül
70—150 ml távolságra esik a Tülyye.t telep két lap
által képviselve, sárga, lágy agyagpalában. A két lap
közti meddő köz körülbelül 38 ™f vastag; a dőlés
iránya ellenesen lejtő, helyenként függőleges; a töl-
telékben első sorban vascsillám és vérvaskö lép fel.
Nyugoti irányban jellemző egy vörös agyagér vagy
választólap, mely a telepet elvágja, úgy hogy a mély-
ségben folyvást új kutató vajasok szükségesek a telep
feltalálására. A telepet eddig 4 ezíntájban és sok
aknában tárták fel; a tárnák a következők: Katarina,
Friderici, Alsó- éa Felső-János és István.

Babon. 2 lap, 4 színtájban, nevezetesen Anna,
Lássló, Felsö-iárna, Új-tárna által van feltárva; tölte-
léke: barna-vaskő vascsilárumn], vérvaskövei; elvetö-
dött lapok fordulnak elő. Jaevina, körülbelül 2 ™/
vastag telep, sárgás agy agy pillában; tölteléke barna-
vaskő sok kvarczcaal vérvaakővel, itt ott kevés kénes-
érez behintéssel; a telepet 4 színtájban érték e), dó
pátvaskő egyikben sem fordul elő; a jazvinai telep
folytatása található a Sráa nevű bányában, melyben
2 méter vastag barnavíiskövet vájnak. A iiandrási
előfordulások mint a rákosi telepek éjszakkeleti
ágai, szabálytalan kisebb ereket képeznek, több-
nyire zöldpalában.
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A zeleznihi vagy vashegyi Herkoska tárnában
(Magnespei tárna felsőbb szintája, 1. VIII. tábla)
három telepet látunk fültárva. Az első telepíti körül-
belül 17*y, a második körülbelül 20 "f, a harma-
dik körülbelül 47 ntj vastag. Az első lapnak feküje
sötétszínű szürkeviikkepala, a fedő feketeszínű
agyagpala; az I. és 2. telep közt a meddölapot fekete,
grafitszerü, csillámban bővelkedő pala, a 2. és 3. telep
közt világos színű homokos agyagpala képezi. A töl-
telék lágyas, mangánban bővelkedő barnavaskö, vas-
csillámmal, kvarczczal, itt-ott vérvaskővel. A Mag-
nespei tárna a harmadik telepet csapásirányban
tárja fel; a fekűközetet ankeritlencsék és erek kisé-
rik, a fedöközet sárgaszínű, mészben bővelkedő
agyagpnJa; a közvetetten meílékközet mállott, kaolin-
szerű; az István tárnában sötétszínü, finom, ránczos
agyagpalalemezek szelik át a kitöltést,

A Ferencz-József altámában fekete, grafitszerű
pala képezi a fedőt, mely azután sötétzöldes színű,
kvarezos, kénes érczben bővelkedő szürkevakkepalába
megyén által; szürkeszínü agjragpala képezi a feküt.
E tárnában az első átvájott lap mészpátos ankerit
volt, azután következett ankeritban bővelkedő pát-
vaskö. Megemlítendő az úgynevezett Ötvenes telek-
ből a ritka szépségű allophan burkolat barnavas-
kövön és wadon (úgynevezett Evansit); továbbá
előfordul még a töltelékben: göthit, wad és man-
ganit.

A rákos-vashegyi telepeken kívül terjedelme és
vastagsága által kitűnik és méltán utánok követ-
kezik a cseínek-Jiradeki vaskőfekhely, HEEMANN
SÁNDOR bányatisztnek köszönhetem a hradeki bá-
nyák átnézeti térképét (IX. tábla). A mi az ural-
kodó és ércztartalmú kőzetet illeti, ez lényegesen
különbözik a rákos-vashegyitöl. A líradeki hegység
tudniillik részint kvarcaitokból és zöldpalákból áll,
melyek egykorúak a hasonló nemű dobsinai köze-
tekkel. E közetekre köszénképleti agyagpalák, szür-
kevakkepalák és homokkövek vannak rárakodva.
A fehér kvarcaitok nagyobbrészt a telepeknek fedő-
jét, a sötét, zöldeskékszínü lágy agyagpalák pedig
feküjét képezik. Miután az egész fekvés a fekütöl a
fedöfelé számítva, csapásirányban el van vágva, há-
rom telep-szakaszt kell megkülönböztetni. A két !
főtelep (Hauptlager és Posztrednntelep) térképünkön !

fölismerhetöleg ki van jelölve ; a harmadik nyugot-
felé esik és egyes kisebb lapokra van osztva. A tele-
pek tölteléke mangánban bővelkedő barnavaskö,

vérvaskövei, kvarczczal, vascsilláin mai; a mellék-
közét rétegei gyakran szelik a kitöltést; aposztrednai
telepnél a baraavaskö közt még el nem mállott
pátvaskötömzsök is fordulnak elő. A fő csapásirány
keletnyugati, a dőlés nagyobbrészt déli, de helyen-
ként ellenlejtes is; egy meddő ér a Szpolecsnán, egy
ellenlejtes elvetödött lap a Posztrednán, és egy elvágó
lap a harmadik (rucsnai) telep felé, a dőlés- és csa-
pásirányra nézve nagy befolyást gyakorolt. A Szpo
lecsnának egy társlapja az úgynevezett Blatna éjszak-
felé dől, mit is helyenként aposztrednai telepnél lehet
észre venni. A főtelep vastagsága 2 ™/-től 28 "/-lg
váltakozik; a Hegylejtők felé a fekhely mnjdnern
egész vastagsága vasokkerból.áll, melyet helyenként
szintén fejtenek, például a kerepesi altámában.
Nyűgöt felé az úgynevezett Benedikty völgyecske
tájékán a harmadik telepcsoportnál gyakoriak az
elvágódások, a csapásirány sokszor változik (észak-
kelet, dőlés keleti). E csoportban a rendes csapásirány
csak a főtelepnek fedőjében csapó Porliuncula, telepnél
tartós; a Zedkoeiky telepnél már északra fordul;
Portiunoulánál a töltelék barna- és pátvaakö 2—3 "̂
vastagságban, egy külvájatban a déli dőlés még
szépen észrevehető. E nyugati telepeknél már min-
denütt pátvaskö nyomul előtérbe, s a meílékközet
lapjai gyakran metszik a tölteléket.

A hradeki hegytetőn megemlíthető még: az Ér-
zsébet-Júnos telep északdéli csapással és a jolsvai
határban a Mária- Trost, ankerittel és pátvaskővel.

Szintén a jolsvai határban régebben vaskőre mí-
veltetett a Dulrai-a hegyen több párhuzamosan
csapó telep, agyagpala és köszénképleti dolomit közt.
Mélyebb szintájakban ezek az erek smithsonit mel-
lett galenitet és sphaleritet tartalmaznak. Hasonló
érintkezésbeli telep van az ohtinai Dubraván is.
(Lásd a függelékben.)

Jolsva-Taploczán Streborna tájékán zöldpala és
köszénképíeti dolomit közt, szerpentin kitöltésben
vascsillám és mágnesvaskö fordul elő apróbb töm-
zsökben. Rozlozstiya. környékén szintén zöldpalákban
ágyazva apró barnavaskőtelepek fordulnak elő.

Ispánmezfi. Feketeszínü, csillámban bővelkedő
finomrétegü agyagpaliíban,(köszénképleti?)me]y vilá-
gos zoldszínü palákkal váltakozik, és melyet egyrészt
triaszmészkö határol, másrészt szintúgy mint e
mészkövet trachyt töri át, aprószemti, tömött, sárga-
Bzínü, kvarczban bővelkedő pátvaskö fordul elő.
A tárnák ottlétemkor be voltak omolva, úgy hogy
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a fekvés viszonyára nézve biztos adatokat nem sze-
rezhettem. A palák a Dodrienkn völgyből keletnyugati
irányban a Pod skalv. tájékáig húzódunk; a Darienku
völgyben a Zsanbovan sztrnnje tájékán és a Za luha
pod pietru hlhiorn völgyben vannak a beomlott tár-
nák; a Za viníska Légy Ispánmezö közelében már
tríichytból és tracbyttufából ál l; a begytől keletfelé
Bézbánya tájékán régi horpadások és hányások lát-
hatók ; a belölök gyűjtött példányok bomavasköre
utalnak.

Szilistyén triaszmészkőben, trachyt közelében
régi nagyobbezerü horpadások vannak; a hányáso-
kon barna- és kovavaskö darabok találhatók. Licztii
és Mellétén- triaszmészköbeü egyes elszórt fészkekben
és tömzsökben vörösvaskö és barnavaskö fordul elő,
melyet még jelenleg iá vájnak.

A gömörmegyei vaskövek chemiai elemzései a 72.
és 73-ik lapon levő táblázatban vannak összeállítva.

Ujabb kiíta/tások Gönwr megyében inas ér.cz&kre.

A rozsnyói antimon-bányászat nem virágoz-
hat úgy, mint a sok ismeretes fekhely után remény-
leni lehetne, mert e fekhelyek egyesek birtokában
vannak, akik a mélységbeli feltárásra nem áldoz-
hatnak, pedig ez az összes idevaló bányáknál a fő dolog
lenne. Ily állapotban van a régi és egykor hírneves
Szegheö-fóle csucsorai Clementi, Mathei és Mihály
bánya, továbbá a ramzási Carolina, a lázpataki Telér
és egyebek. Mindamellett a kutatás új antimóntelé-
rekre nem szűnt meg e vidéken; így például kutat-
nak Rozsnyó területén az úgynevezett Stock ormán,
a Sötét-völgyben, továbbá Pacsán és a közel Betlér-
ben, mely utóbbi helyen valószínűleg a Clementi
telér folytatása van. Ezeknek az antimónércz-fekhe-
lyeknek ércztartalmú kőzete többnyire kristályos
agyagpala és zöldes színű chloritos gnájsz-phyllit.
A telérek keleínyugati irányban (3 h 4 A 5 /;.) csap-
nak, szabálytalanul dőlnek, a kőzetrétegeket metszik,
helyenként függőlegesek, állók. A töltelék kvarca, az
átlagos vastagság 0-2—0-5 mj; az előforduló érez
antimonit, mely vaskosan lép fel a töltelékben. A hol
a kvareztöltelék porondossá, mállottá, odűssá válik,
és vasosyd által vörös színt nyer, a fedő vagy fekü vá-
lasztólap előtérbe nyomul, mely steatites, sárga-vörös
vonalat képez, — ott szokott az érez dúsan előfor-
dulni. Ilyen érczben bővelkedő övek bizonyos távol-
ságban ismétlődnek és minden bizouynyal a mély-

ségbe is lehatolunk. Az ércztartalomra lényegese
még a majdnem minden főtelór mellett csapó fekü-,
vagy fedőtárs kvarcz-erek ; a liol ezek a fotelért met-
szik, ott az érez legvastagabb. Az ércztartaíom ren-
desen vagy a fekím vagy a fedőn szokott előfordulni;
kedvező esetben, de ritkán, az érez a kvarcztöltelék
egész vastagságát helyettesíti. — A rozsnyói érczben
dr. SENEK tanár elemzése szerint vau :

Antimon
kén
vas ... ...
kvarcz .

ÜS-SO
24-10

0-31
7-49

100-56

A rozsnyói érez e szerint sem ezüstöt, sem arzént
nem tartalmaz. Szóhagyomány szerint ezüsttartalmú
antimonit előfordult a ramzási telérekben a régi Pé-
kárkán (most Carolina) és Feknabányán. Azokon a
hatalmas hányásokon, melyek az Arany völgyben egy
vastag kvarcztelér folytatásában egymás felett látha-
tók, és mint a régi rozsnyói aranybányák ismerete-
sek, találtam kvarcában finoman behintett antimo-
nitet. Igen valószínű, hogy ez a csekély arany-ezüst
tartalmú antimónos kvarcztöltelék képezte a régi bá-
nyászatnak tárgyát. A rozsnyói antimónércz1 előfordu-
lása lényegesen eltér az eperjesitől,2 hol a kutatások
még most is folyamatban vannak. Az érez e helyen
nagyobbrészt sugaras antimonit, és zöldkötraohytban,
kvarcztöltelékben fordul elő vékony erekben, és
ezüst tartalmú.

Legújabb időben Chiznoviz közelében Malaje-
kova tájékán szintén kvarcztelérben dús antimon-
érczet találtak.

A szomolnolii kénes érczeknek nagymértékben
való kivitele Sziléziába az ilynemü erezek kutatását
fölélénkítette; ily kutatások jelenleg a rozsnyói ha-
tárban levő Ormán, továbbá Veszverésen (Kozakova),
Tiezólcz, Nyustja, Hacsava és Kokova tájékán van-
nak folyamatban. Czinóber-érczre kutatnak Alsó-
Sajón a régi gazdag áldású «Dreifnltigkeit» közelé-
ben, továbbá a Csimtava hegyen, hol egy érintke-
zésbeli telepteléren gnájsz és köszénkorszakbeli
mészkő közt willemit is találkozott.

Kobalt-nikkel-érczre és chloanthitra kutatnak a
knolli úgynevezett Suhrankán, a dobsmai Annán,
továbbá Kozsnyón (Kengyelbánya) és Ohtinán.

Chrómérozre kutatnak Tíbán, hol mállott szer-
! MADEIÍSPACH Liv.: Káínj. Koli. lap. 1875. pilg. 2.
4 MADEKSPACH Liv. : Verh. dér k. k. geol. K. A. 1875. p. 64.
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Az előfordulás helye

p át vas k ő :
Süölömiír : Mariit- Aloisia
Niwliibula : Károly .

« Bernát .
Felső Sajó : Gyula
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« Ignáczi ...
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Rákos: József altárna
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« Alsó-Doborko;
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Rozsnyó: Bányaoldal
Dernö: Felsö-Doboi'ka...
Dobsina : Aldásiaezo
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Váralja : Pongráez
Vashegy: Ferenez József nltárna
Rozsnyó : fürdői lialna-pát

ii Lnozpatak : Sámuel

b a r n a v a s k Ő :
Rozsnyó : Rákos-Johanui-Volárska ... ...
Vasbegy : L kincstár

II. «
K III. i.

IV. «
. V. «
« VI. «

Hratlek : Posztveilna barnavk
« Szpolecsna n
« grófi tárna «
a Kerepessy tárua, vérvaskő
« « aukerit
« « vasokker
« grófi tárna, barnavaskő

Bárka : Gabe Gottes «
Váralja: Málhegy, István « ...
Pernő : Dobórét «
Váralja : Kishegy, haematit

« Sáncztetö, Emil .
Dernö: Kajetán, barnavaskö
Bányaoldaí Rozsnyó, Lipótbányn,
Váralja : Kishegy

(i Nagy Pongrácz
H Kis Pougráez
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Váralja : Málhe^y. *-.
Vashegv: III. telep Piszmót.
Rozsnyó : Lipót
Vasliegy : II. telep Clemenfc
Bozsnyó : Mária Aloisia

o Szadluvsky
Dernö : Felsö-Doborka,
Vasliegy : Magaespei

Péter PIÜZIHÜ
eriilet

. Jóxbef altárna
« Cornél

Alsó Sajó: Ernáiméi
« Gatnpl
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Cs^icsom : Malvina, maugárj
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pontinben, melyet alsó triász-mészkő és pala vesz
körül, a chrómércz egyes lencsékben és erekben for-
dul elő. Az érez tartalma KEÜPELY ANTAL elemzése
szerint:

Kvarcz és kovaföUl
elírom ,
mangán ...
vas...

17-13 °/o
23-98 »

OSI .
13-19 »

mész 5-33
magűézia ... 8-1S
alumínium .. ... 12-M

A chrómoxydtartalorn e szerint 42'IG; tehát
valamivel nagyobb mint a híres szörénymegyei
érczé.

Nagyfontosságúak az újabb kutatások gálniára
és czinkérczre általában, melyek Pelsöcz-Ardón1 már
jelentékeny feltárásokra vezettek. Az érczlerakódás,
sphalerit, smithsonit és calamin, a felső triaszmész-
hez és dolomithoz van kötve.2 Az oldat egy kelet-
nyugoti irányt követve, a dolomitnak föképen pár-
huzamos íöhasadékain, de amellett apróbb sza-
bálytalan üregein, erecskéiu, hasadékain és ódáin
áthatolva, sok helyütt ennek rovására előidézte az
érczíerakodást szabálytalan alakú lenesékben, erek-
ben és tömzsökben. Lényeges befolyást gyakorolt
mindenesetre az a sötétbarnavörös agyag, mely eme
hasadékoknak eredeti töltelékét képezte. Az eddigi
feltárásokból azonban még nem lehet következtetni,
hogy csak egyedül a dolomitrétegek ércztartal-
múak-e; és az sincs kizárva, hogy a mészkörétegek
is ne lehetnének ezinkérez-tartalmúak. Eddigelé csak
egy vajasban érték el a fehérszínü mészkövet,
melyet én a valódi alapkötetnek vagy talpközetnek
(fekűmész) tartok; a fedökőzet úgy látszik mindenütt
a jellemző fekete színű mészkő, melyen mészpát-erek
húzódnak át és bitumenes. A feltárást az nehezíti,
hogy a mész és dolomitrétegek nem fekszenek víz-
szintesenj hanem kisebb-nagyobb mértékben mere-
deken dőlnek, úgy, hogy aa érczlerakódás is telepte-
lérszerií jellemet ölt. A dőlés iránya éjszaki, 70—75°
alatt, de íigylátszik, mintha a legmélyebb eddigi
szintájban (Románakna 47 w/) ez az átalános dőlés
megváltoznék, inkább közelednék a vízszinthez, és
pedig a völgy irányában. Ha ez bebizonyulna, akkor

1 MADEBSPACB L.: Fiilát. Közi. 1078. jnu. füzet. HAOER FE. v.
Geolüyie etc, p, 715.
" STUJÍZEMUUM JÓZSEF szerint f Földi. Kvzl. 187fJ. p. 215) az

lóí é ivKelüfordulÁs tű alsó truiíizlioz volna számítandó.

egy érczos medenczével volna dolgunk, és az eddig
feltárt pont a lerakodás kibukkanására esnék.

Nehezíti a feltárás munkáját továbbá még az is,
hogy a régi munkálatok (altér Mann) minden irány-
ban n legmélyebb szintájig érnek. A galenit, mely a
sphaleritben több-kevesebb vastag érben, oszlopok-
ban fordul elő, képezhette a régi bányászat tár-
gyát ; de feltűnő, hogy e galenit ezüsttartalma igen
csekély (0-02°/o). Helyenként a tiszta gálmában régi
ék- munkát lehet észrevenni. A gálmának átlagos
czinktartalma 36—40°/o a splialerité 43—45%,
ólomtartalma pedig 17 — 19°/o.

A fekhely vastagsága, a meddő dolomitpadokkal
együtt igen változik, l—5—7 ™j közt. A jelenlegi
havonkénti ércztermelés 1000—1750 métermázsára
rúg; az erezet kivétel nélkül Porosz-Sziléziába áru-
sítják el. A rendesen csekély vastartalmon kívül a
gálmsíban csak igen gyéren fordul elő cerussit egyes
apró kristályokban és csoportokban, valamint ang-
lesit és ttirnowitzit is.

Gömörben még három más helyen sikerült czink-
érezet találni, de egészen más körülmények közt
mint Ardón. E három pont Jolsva, Ohtina és Po-
horella.

Jolsván és Ohtinán a zöldes szinti devonpalákon
köszénképleti mészkő és dolomit nyugszik. A mészkő
sárgaszínű, aprószemcséjű és nagyon hasonlít az
őspalákbeli szemcsés mészhez. Az érintkezés övében,

l részint a palákat átszelve, részint (kivált (Ohtinán)
a fedömész és dolomitrétegekben ealamin és smith-
sonit, sphalerit és galenit lép fel. Az érca csak egyes
rétegekben tiszta és v/jástérdemlö; más helyeken
eerussitj krokoit, lazurmalaohit, pyrit, chalcopyrít,
antimonit éa arzén által tetemesen van behintve és
rondítva; a tiszta smithsonit bővelkedik czmkben
(tíO'Vo-ig), átlagos próbák csak 20—25"/o czinktar-
talraat eredményeztek. Az ohtinai (Dubravai) fek-
hely tölteléke nagyobbrészt smithsonit és helyen-
ként vastag is, de átlagos czinktartalma oly csekély
(3—15"/o) és ólomtartalma oly nagy (10"/o), hogy
jelenleg értékesíteni nem lehet. A kutatások és fel-
tárások e helyeken még korántsem haladtak annyira,
hogy végképen ítéletet lehetne mondani az előfordu-
lásról, sőt feltehető, hogy az oly hatalmas telepek-
ben igen szép és tiszta czinkércz fog előfordulni,
Belföldi ezinkgyárban, ha volna, a mostani szegé-
nyebb érez eket, vegyítve a dúsabb ardóival, kétség-
kívül jól fel lehetne használni.
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A harmadik gömörmegyei czinkérczfekhely *
Snmjácz-Pohorella községben, Struzsfinik tójékán
van. Földtanilag ezen a vidéken a következő réteg-
csoportokat lehet megkülönböztetni:

1. gnájsz, 2. zöldpala, 3. fehér kristályos mészkő,
váltakozva sötétzöld és kivált fekete agyagpalával,
valamint sárgaszinű dolomittal és sötétszínü niész-
kövel.E rétegeknek a kőszéuképlethez való sorozása
a fekete agyagpaláknak a dobsinai (steinbergi) pa-
lákkal való hasonlatosságán alapszik. A struzseniki

Az érez' érintkezésbeli teleptelér-alakban lép fel,
csapása (északdél) és dőlése (kelet) n közetrétegeké-
vel egyező; a kitöltés anyaga nagyobbrészt sárga és
barna sphalerit; felsőbb szín tájakban fekete színű
cainkpát is található. A telepér vastagsága0-5—l-ö^j/,
BIÍAXA.TOK EM. elemzései szerint a fekete gálnia
czinktaríalma 31-86—37-17%; és van benne 2'Vo
ólom.

A sphnlerit tartalma : 24-75—44-45°/o czink;
ólom, aluminium, arzén, mész és vas nyomokkal.

43. ábra,
a ftgyagceillAnipiLlft, & agvagpala, c ífelvedére léteg, fc Mrp&ti gnájsz, d köszénk-épletí tömielélí, e küszínmúfizlíö. / tríaszmész, p Copstantia tplcpvonal, h Eisen-

caeclieui vonal, t CJotilíl vonal.

palákban ugyan eddigelé nem sikerült kövületeket
találni, de miután a Pod Czigán völgyben alkal-
mam volt észrevenni, hogy e rétegek (4.) vörös \ver-
feni paláknak fekvőjét képezik, és ezeken a palákon
nyugszanak (5.) a ezigányhegyi általánosan ismert
triász-féle kagylórnészkövek és dolomitok : alig ma-
rad kétség abban, hogy a 3-ik csoport rétegei csak-
ugyan a kőszénképlethez tartoznak. E 3-ik csoport
kőzeteiben fordulnak elő a ezinkérczek. A fedőtől a
fekű felé tartva, a következő sorozatot állíthat-
juk fel:

a) sárga dolomit; b) fekete mészkő ; c) érozfek-
liely; d) fekete agyagpala.

i MADERSPACH L. : Földt. Kiizl. 1379. pag. Sí. és Omí. Zeit/xJi.
fiir Serg. und Hüttenir. 1879. ).>. 09.

AEAÚJ- ÉS TORNAMEGYE,

Az abaúj-tornamegyei vasérczfekhelyeket három
nagyobb csoportra oszthatjuk, úgymint:

1. A meczenzéf-jászó-tökés-bélai csoport a Cser-
melyvölgyig.

2. A már Gömörvármegyében tárgyalt hieska-
bárkai csoport.

3. Mindazon elszórt fekhelyek Tomamegye déli
részén, melyek a mészkőben fordulnak elő.

ELSŐ CSOPORT.

Mint a mellékelt 43. ábrából kitűnik, e csoport
fekhelyei részint aLban a kristályos agyagpalában
csapnak, mely Szomolnolltól kezdve a Eauberstein

10*
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és Fichtenhübel alatt majdnem egészen Hegyesszö-
gig keletnyugati irányban húzódik és az uralkodó
agyagcsillám- és csillámpalába van Lerakodva; ré-
szint pedig ebben az agyagcsilliüiipalában egyedül
lépnek fel. A raubersteini és fielitenhübeli közét
kárpáti gnájsz, mely sötét palaszínü és kvarczban
bővelkedő ; a földpát ritka benne, a csillára pedig
fekete vagy ezüstfehér. Az uralkodó agyagcsillám-
palát porphyrszerűnek lőhet mondani; csillámja
ezüsífehér, világos zöld; de sötétzöld, sötétbarna és
fekete csillám is fordul benne elő. Sto osztói Meezen-
zéfig sötétebb színű pliyllit uralkodik; onnan kelet
felé Jászó-Mindszentig mind világosabbá válik,, és a
Jacobus minor bányánál finom rétegű talkos csillám-
palába megyén által. Ebben az agyagesinámpalában
vannak az aranyidkai fekhelyek is; itt tudniillik
ezüsttartalma antimonit valódi telérekhen lép fel.
A tökési és bélai vasfekhelyekröl ez idő szerint nem
mondhatok semmit, mert e bányákat már régóta nem
mívelik, és a kellő adatokat nem lehetett a hely szí-
nén megszereznem ; valószínű azonban, hogy e külön-
ben nem nagy fontosságú telepek, részint agyagcsil-
lámpalában, részint pedig zöldpalában és köszén-
képleti kőzetben csapnak.

Á meeseiteíf-jászói fekhelyek három vonalban
lépnek fel. Az első legészakibb a Schwalbsnhübel
hegycsoportnál kezdődik és az úgynevezett «Kalte
Kinm>-ig terjed. Ezt a- vonalat Constantia vonalnak
nevezhetjük; négy nevezetes bevájás van rajta,
nyugatról kelet felé számítva a) Christofori (1),
b) Constantia (2), c) Hilfe-Gottes (3), d) Josefi
(4). A második vonal, melyet mint Eiscnczecíieni
vonalt különböztettünk meg, Stoósxtól majdnem
a rudnoki fürdőig követhető; 2:2 bevájás van
rajta, éspedig: Urbáni (5), Freudumleithen (6), Ku-
tatás (7), Porcse (8), Apfelbanm (9),. Gáspár (10),
Máíyáska (11), Schöberstirn (12), Plútó (13), Chris-
tihimmelfahrt (14), Kutatás (15), Laura (16), Ber-
ta (l G), Lucia (17), Marcsa (18), Ádám-Mars (19), i
Josefi (20), Mihály (91), Albobella (25), Aloisi (23),
Kutatás (24), Eufus (25), Jacobns minor (2G). A har-
madik vonalon két bevájás van : az András (27) és a
Clo tilde (28). Ezek közt az előfordulások közt figye- j
lemreméltók a következők :

Hilfe-Gotttm, a régi Constantia-bánya mellett, '
Tannenleiten tájékán, szintén már a régiek mívelték j
exüstéroare; dőlése után ítélve, mely helyenként a
közetrétegeket metszi, íelepérnek nevezhető; a záró-

44. álra.
a piUvajíkO, í> bamavaskö, e fa-
kúéroz és chalkoprrit, q kvartz-

eret.

kőzet viMgoszöldszínfi kemény és nem igen rétege-
zett kristályos agyagpala, a töltelék pedig pát- és
barnavaskö sok kvarcz-érrel, melyeket dús fakóórcz-
lencsék és chalkopyrit kisérnek. Ezeket az érczeket
még mai napig is a vaskőből választják ki.

A szövet alakját a 44. ábra mutatja. Hogy itt régi
bányával van dolgunk, tíz t a
sok feszitöék-munka által vá-
jott tárna és akna legott bebi-
zonyítja. Az ér átlagos vastag-
sága 4™/ .Választólapokat nem
láttam; a töltelék a mellékkö-
zettel össze van nőve, úgy
hogy ennek lemezei a kitöltést
is kísérik.

MátyáJtka a meczenzéfi Selieuerchen nevű tájé-
kán a Sebestyén bánya felett. A telep, melynek tölte-
léke pátvaskö, sötétszínü kristályos agyagpalában csap
•7 h—8 h irányában 70—80° déli dőléssel. E telepet
régi időkben chalkopyritre mivelték; és a pátvaskö
chalkoyprit behintésekben még jelenleg is gazdag;
átlagos vastagsága l—1-5 *"/; választólap itt sines,
üregek gyakoriak, s bennök igen szép kvnrozkris-
tályok vannak kiválva. He-
lyeként ilyen üregekben a
pát is kristályosodva for-
dul elő. Szövet-alakja a 45.
ábrán látható.

A Mátyáska, valamint
tőle nyűgöt felé a Freud-
umleitlien és Porcse tájé- a meitók-iazei taiwzS, 6 kviMí-erö,
... „ . , . ,. f . , c üregek, d chaJkopyrit behintések,kan fekvő bevajasok és
apróbb feltárások már a második, úgynevezett eisen-
czechem vonalhoz tartoznak, úgyszintén a

Laura-Berta vajat. Jellemző ezen az eisencze-
cheni vonalon egy sötétfekete, grafitszerű, steatites
palaréteg vagy ér, mely a fedőt mindenütt közvetet-

40. Ábra.
a telepőr, i f élre te víilusztúlap, c ü pafalap, t! kísérő pát-

lenül a telep mellett kíséri. Laura-Bertánál a telep
dőlése máj cinem függüleges, vastagsága körülbelül
13 **f ; a feküben nincsen tulajctonképeni választólap,
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hanem ezt egy mállóit, talkban bővelkedő palalap
helyettesíti. Jellemző továbbá t telepérben egy hae-
matit-ék, mely íi telepéi' kibukkanÍBátől kezdve a
következő Lucia telek harmadik sxintájáig a páttöl-
telék közepén fordul elő, és átmenetet ez utóbbiba
sehol nem mutat. A fekűben pátvaskö-lencsék lép-
nek fel mint kisírok. A fekvés úímetszetét 1. a 40.
ábrán.

Lucia. Á teleptelór e bányatelekben öt szintáj-
baii tárnák által van feltárva; vastagsága 20—2 i ™/
közt ingadozik; dőlése 70—S0° délre; a fedőt jel-
lemzi a fekete válaszlap, a fekűben pedig itt is a
palaLap jelentkezik. Az altárna a "fedő közelében van
hajtva csapásirányban és a töltelék zömét metszi.
Ez íiz altárna, mely egyszersmind a szomszédos
Marcsa bányateleknek is szolgál, unicuni a maga
nemében, épen ama fekete lap miatt, mely a mint
érintkezésbe jut a külső levegővel, feldagad, és a
tárna fenntartását lényegileg nemcsak veszélyezteti,
de meg is drágítja. Az altárna hossza körülbelül
800 "/. Az egész tárnára 30,000 irtot költöttek, de
mindamellett is alig járható állapotban van, inert a
dagadó fekete lap a faépitéat tönkre teszi, s a fák és
oszlopok össze-vissza vannak szorítva, törve, zúzva.

A töltelék tömeges pátvaskö, a felsőbb négy
színtájban, mint a Laura-Bertánál már említettem,

H. Alim.
Lucia, a haematiMk, íi kvaira-erct. e fnkMrczlencséli, (J challopjrit belmité-
Rtfc, í a feM<; viüiisr,ti'pk}i, / a steatites válaaztölaij, f/ aíryaKcxilltbnpaJfl, h ta-

mJtt luüvastíi, I. II, III. IV. Lucia túrnák, V. allama.

liaruavaskő és haematit, páívaskövel körülvéve.
A pátban lencsealakban, golyóformán, és beliintés
képen gazdag fakóércz (13 latos) fordul elő kvarcz-
erek kíséretében. A feketelap vastagsága 0-3—O5 m/;
lemezei a páttölteléket is metszik; üregek igen
ritkák; bel)intésképen még chalkophyrit volna emlí-
tendő. Az egyes tárnáknál apró pátvaskőbői álló rop-

pant Muyások emelkednek,, éa tény, hogy e vaskövet
lSG9-ig a meczenzéfi út kavicsolására használták.
A teleptelór szövetet valamint az egyes bevájások
színtájait a mellékelt 47. ábra mutatja.

András, a Clotild vonalhoz tartozik; anyakőzete
talkos agyagcsillámpala, töltőanyaga kvarczos pát-
vaskö; vastagsága 2—2-5 "/.

A jászói kohónál igen szép mágneavaskövet
olvasztanak, a mely érczeknek tulajdonképeni fek-
helj'ét eddig nem sikerült feltalálni. Az erezek mint
hozoványdarabok elszórva a Merzenberg tájékán
fordulnak elő a triaszmész környékén. Az eiaen-
czecheni vonal folytatásában van továbbá Jászó-
Mindszent határában :

a Jaeobus minor bányatelek. A töltelék itt tömött
pyrites pátvaskö 2—4 v<f vastagságban ; közvetetlen
a fedő felé hiányzik a jellemző fekete lap, de beljebb
a fedőben még is észrevehető ; a fekűben még egy
érczes társér van, s így a hatalmas eisenzecbeni
ér itt már szétágazik. Elvetödött lapok szintén
fordulnak már elő, és sokszor megzavarják a fek-
vést, kivált a szomszédos Gáspár telekben. Az anya-
kőzet itt már talkpalának mondható.

Riifits. Tölteléke sötétszíuü tömött pátvaskö,
melyben nagy és szépen kifejlődött markasit kristá-
lyok fordulnak elő ; a nicllékkőzet valamivel söté-
tebb talkpala mint a Jacobusnál.

Említést érdemel e helyen még a rudnoki tüz-
mentes agyag.

MÁSODIK CSOPORT.

Lueska-Bárka, (lásd Gömörmegyében a 67, és
68. lapon.)

HARMADIK CSOPORT.

Pákó. Az Osztrarnos hegy nyugoti meredek olda-
lán, l—2 '"/ vastag mészkötörrnelék alatt egy na-
gyobbszerti dudorodásban, mely körülbelül 75 mj
hosszaságban és 18 ™f függélyes magasságban egy
nagy külvájatban látható: mészpátban bővelkedő
barnavaskő viin berakodva. A fedökőzet fehér, szem-
csés mészkőhöz hasonló kőszénképleti mészkő, mely
nyngot felé a Miié völgy és Szent-András felé wer-
feni palákkal és ez utóbbi kagylómészkövei és dolo-
mittal, továbbá felső triaszmészkövel van kapcsolat-
ban. A vaskő felsőbb saintájban porhanyós mélyebb
sziutájban liézagos és üreges. Az üregekben mészpát
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mindenféle színezetben és kristálycsoportokban
látható. Hogy milyen mélységig tart ez az átváltozás-
beli öv vagy képződmény, még eddig nincsen meg-
határozva; de igen valószínű, hogy kiékelödik, épen
úgy mint a hasonló feSszintes vaskőlerakodások a
mészkőterületben.

49. álra.
-Rcífe'í, a küszénruész, í- werfeni pala, c vaskő d dolomit e iagylómész f felső triaszmísz.

A rákói és szentandrási átmetszet fi 4-8. ábrán
látható.

Szent-Andrásnál a káposztás oldalban a dolomit
hasadásaiban és üregeiben porhanyósj feketeszínű,
mangánban bővelkedő vaskő van lerakódva.

Bakó közelében a Melegvízvölgyben werfenípalák
és íriaszmész közt vékony vörösvas-
kőrétegek fordulnak elő, úgyszintén
a rákói Miié tájékán dolomitos mész-
kőben barytos barna- és vörösvas-
kövek lencsékben és erekben, továbbá
a szini, szilasi, szögligeti és perku-
pái határban részint triaszmészköben,
részint werfeni palákban egyes barna-
és vörösvaskő-fészkek és erek lép-
nek fel.

Előfordulás

pátvatskő :
Meezenf.éf : Gáspár

Itarnavaskü :
Szilasi kutatás ... ,.

mágne&vaskö:
Jászó : Márialiegy
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MlKÚ BÉLA.

LILL, STÜRJI,
ESCHKA

MlKÓ BÉLA

Ujabb kutatások Abaúj-és Tormlinegyében más
érczekre,

Alsó Meczenzéf területén Hogen tájékán kobalt-
nikkelérczekre kutatnak. A fekhely tölteléke kvarcz;
az erezek állítólag l Va—4Va font kobaltot és 3 lat
ezüstöt foglalnak magukban.

BORSODMEGYE.

E megyében főkép egy hatalmas vasérczfekhely
veszi igénybe figyelmünket,t-i. s,telekes-rudóbányai.1

A kincstári bányatelkek Kudóbányától kezdve Felsö-
Telekesen át, Alsó-Telekesig nyugat-kelet irányban
terjednek. Alsó-Telekesen túl Perkupa felé van ínég
egynéhány lényeges kutatás, köztük a dolinkai.

1 MiDEitsp.icH: Bery- und Hiittenin. Zeitung. 1S7B. p. 72.

Gróf Andrássy Manó köröskörűi is szép feltárásokat
eszközölt, és e kutatásoknak nagyobb része már ado-
mányozva is van.

E nagyszerű lerakodások a triaszmészkövön és
dolomiton nyugszanak, vagyis inkább ezeknek hasa-
dásait, üregeit, szabálytalan ereit töltik ki. A vasércz-
lerakódás fiatalabb mint a mészkő; és minthogy
egyes helyeken, mint a Divald és Szlávy bányatel-
kekben a fekű felé ólom- és czinkérczek fordulnak
elő: arra lehetne következtetni, hogy az üregkitölté-
sek fémtartalmú oldatokból jöttek létre. A vasércz-
fekhelyeknek niélységbeli tartósságát és kivált a
mészkővel való érintkezés viszonyát az eddigi feltá-
rásokból még nem lehetett kellőleg felderíteni és
meghatározni. Annyi bizonyos, hogy a tömörebb
vaskő a mészkő közelében szokott előfordulni, és ho'gy
az eddigi tapasztalás szerint a lerakódás vastagsága
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mélysége irányában apad. A fekvésnek egy ideális
metszetét a, mellekelt 4-0. ábra adja, a bányatelkek
és feltárt pontok helyzetét pedig a X. tábla tünteti elő.

Pech bányatelep. A mészkő itt két nagyobbszeríí
medenczét alkot, és a szemlélő első tekintetre hasa-
dék-kitöltést vél látni. Az első kidudorodás körül-
belül 120 méterre van feltárva a csapásirányban.
A berakodásnak vastagsága 2—4 "/; a magasság,
melyben a vájatások eszközöltetnek, körülbelül 25"1/.
A második kidudorodás vagy fészek nagyobbsserü ;
ismeretes hosszterjedelme körülbelül 100 '"/; átlagos
vastagsága körülbelül 6 ™/ ; dőlésirányban körülbelül
34—40 *y ismeretes. A vaskő, jnely tömött szövetü,
barna- és vörösvaskö. A tárnák által feltárt színtájak-
ban a fekvés határozott északi dőlést mutat, de ez
már néhány méter távolságban úgy változik, hogy
úgy tetszik, mintha itt a lerakódás vízszintes volna.
Hasonló körülmény adja magát elő a kápolnai bera-
kodásoknál, hol a diluviális rétegek alatt mészkő,

russit, ólomföld, és galenit, továbbá itt-ott gálma,
nagyobbrészt a fekfi-mészkö vagy dolomit felé
találtatnak; előfordul még aragonit szép esoporíok-

| bán; alsóbb színtájban baryt is. A vájatvégekben a
mészkő a hegy lejtő vei párhuzamosan emelkedik, az
előforduló vaskő, kivéve egyes vérvasködarabot, több-
nyire földes, meszes, porlianyós.

Splényi bányatelek. A kibukkanó mészkő e lera-
kodást a Díváidtól elválasztja; a vaskő ugyanolyan
mint a Díváidban, csakhogy terjedése sokkal nagyobb.
A vájatások a Kudahogy éj szaki lejtőjén egészen a
völgy aljáig terjednek és körülbelül a hegy közepén
lehet a legnagyobb vastagságú: mintegy 16—-IS1"/.
A vaskő tisztább mint az előbbeni telkekben; de az
alsóbb színtájakból itt sem hiányzanak ólornérezek,
és páthoz hasonló ankeritos vaskövek.

Bruiman és Nép. János. A mangánban bővelkedő
vaskövek e helyen tömött szövetnek; csapásirányban
való terjedésük nagyobb területen van ki mutatva,;

•i$, ábra.

l doüinkfti íiit&tás, 2 Kápolna, 3 A Leó-Tel ők e s, 4- Pécíi, 5 Berta és Deák Foreacz, 6 Felsö-Telekes, f Diveld, Splényi, Bniimon, Tícp. Jinos, Vilmos, Kerkápoly, Brener, AndrAssy, MOtstt,
8. Gombossy és Lósyai, 9 Rndöliánya. — ei triaszmésafcö ^B dolomit, b vaskíi, c ííisz, kavics és konglomerá.t.

azután vaskő és ismét mészkő fordul elő. Á péchtelki
vaskő (templomoldali) mangántartalma által neveze-
tes, és Diósgyőrben a csucsorai mangánkovával együtt
szép tükörvas előállítására használják. A mangántar-
talom 6'61°/o-ot ér el. Kibukkanása helyein a vaskő-
agyagvasköbe megy át, mely phospliortartalmú. E
rondító elem egyátalában nem hiányzik a telekes-
rudóbányai vaskövekből, és legmagasabb fokát a do-
linkai tojásalakú, stalaktitszerű barna vérvaskövek-
ben éri el, melj'ek 0'3G°/u phosphortis tartalmaznak.

Berta és Deák Ferenez bányatelek. Ezek termé-
szetes folytatását képezik a péchtelepi előfordulásinak,
de hogy tényleg úgy áll-e a dolog, az a hiányos feltá-
rás miatt még nincsen kellőleg bebizonyítva.

Szlávy és Díváid bányatelek. A feltárások itt is hiá-
nyosak. A Díváidban nagyobbszerü vájatásokat talá-
lunk, melyeket nyilván még a régiek eszközöltek. A
fekümészkö hasadékos, mállott állapotú, sárga okker
által burkolva. Az itt előforduló ólomérczek, ce-

kevésbbé a mélységben. Feltárás czéljából kívánatos
volna az egervölgyi altárna folytatása, mely eddig
körülbelül 160 ™f hosszú és tiszta mészkőben hajta-
ott, anélkül, hogy vaskövet metszett volna. A vaskő
helyenként barytos.

Vilmos telek. A vaskövek itt 320 "/ hosszterje-
delemben hatalmas lerakodást alkotnak egyes len-
csékben. E lencséket oly meddő agyaglapok különítik
el egymástól, a melyekben csak itt-ott található
egyes vaekőtörmelék,

Kerkápoty, Brcucr és Andrássy bányatelkek.
A feltárások körülbelül 10—18*y mély aknák által
eszközöltettek, melyek azonban már majdnem kivé-
tel nélkül beomlottak úgy hogy az érez előfordulá-
sáról biztos adatokat nem lehetett gyüjtenem. De úgy
látszik, hogy a lerakódás mind a három bánya-
telken egyforma minőségű volt. A Breuer-féle vaskö-
vek a,gyagvaskövekuek, a Kerkápolyi-félék pedig
kovavasköveknek látszanak.
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Miksa. Egy régi, feszítö-ékes-munkával mívelt
tárna, a fekhelyt körülbelül 20 '"/ vastagságban tárja
fel. E tárna további terjedésében körülbelül 120 "/
meddő kőzetben van hajtva. Kezdetén a vaskő 4 *y
vastagságban tömöttj sziklaszeríí, mint mindég a
mészkő közelében ; tovább a vaskő golyószerű, rostos
és a concretió jellemét ölti magára.

Gombossy és Lónyai bányatelkek. A-z összes rudó-
bányai és telekesi fekhelyeknek legnagyoiibszerü
részét képezik. Csapásirányban való terjedésök mind
a két bányatelek hosszaságában biztosan feltehető.
Egyik krtlvájat a másik után következik, s minden
egyes meglepi a szemlélőt a vaskő tömeges elöfordú-
lása által. A lerakódás mélysége 40 méterre tehető,
minthogy a rudóbányai altárnában a vaskövet 16 m/
vastagságban is feltárták. A vaskő többnyire vörös-
vaskö ; sajnos azonban, hogy e nagyszerű lerakodás
vasköveit nem kis mértékben rondítják rézérczek.
E rézérczek, melyek mint behintések egyes vonalok-
ban, üregekbenj hasadási lapokon, és egyes erekben a
vaskő tömegében fordulnak elő, és részint termésréz-
böl állanak, részint pedig mint ehalkopyrit, euprit, ma-
lachit, laznrmalachít, stb. fordulnak elő.

Borsodmegyének második nevezetes vasérezfek-
helye a marto-nyi. Itt a triaszdolomitban körülbelül
1500 ™/ hosszaságban, s körülbelül 60 «y vast ag-
ságban barna- , agyag- és vörösvaskövek vannak
berakodva. Legújabb időbeli kutatások a fekűdolomit-
ban egy hasadékot tártak fel, melynek fekete és
vörös agyagkítöltésében antimonitot és barytot ta-
láltak. E barytos öv valószínűleg azonos azokkal a
rétegekkel, melyeket fenntebb a rákói Miié tájékán
említettem.

Meszes, Eakácza-Szend és Szendrö tájékán több
helyen felszíni vasköconcretiokat és egyes fészkeket
lehet találni sí mészkőben és ennek törmelékeiben.
De ezek nem fontosak. Megemlítem még a gzulunnai
kishegyi vastartalmú liaszpalákat, melyek jelenleg
is vájatás alatt vannak.

A uekesényi és upponyi bányákat a szilvási ol-
vasztó megszűnése óta (1848) nem mívelik; az ott
előforduló vaséroz agyagvaskö volt.

HAUEK KÁBÓL Y [ szerint e vaskövek tartalmaztak :

Nekesőnyi 30-2 viusoxyilot 100 részben. (Vastai'talom 21-1)
Uppuiiyi 45J4 — 31'7 vabOxytlofc
Vinczepáli 3S-3— 2ív8 »

NÓGBÁDMEGYE.

A Divynh egység kelet-déli ágaiban Padrecsán
tájékán, Gács és Tamásfalva közelében esillámpalá-
ban barnavaskö és okker fordul elő. Az igen rósz
állapotban lévő tárnák vagy kutatások nem engedték,
hogy a fekvés viszonyairól egészen biztos adatokat
szerezhessek. Én a fekhelyet lenesealakú bera-
kodásnak tartom a csillámpalában. A csapásirány
körülbelül íh, a dőlés, úgy látszik, déli; a feküpalát
nem láttam sehol feltárva; a fedőpala sárgásszínü,
fínomréíegfi, lágy csillámpala, mely egyes színtájak-
ban vörösszínűvé válik. Egy kutató aknában az 50.
ábrában bemutatott rétegeket lehetett megkülönböz-
tetnem.

&Mener2i'ar1iuimtieit ti. '', 1803, p.

cl televényföld, íi Httrga csillámpala, c Átváltozott, Itigy,
Taaérczfonalakkal, ti vasokkor, E szilái-tlnlib,

A vasokker, melyet itt otagón-nak szoktak ne-
vezni, állítólag J 5% vasat tartalmaz. A podrecsání
csillámpalát bazalt töri át, melyet a faluban egy
Itötörésben lehet látni és Toszoniczánál is a felsz'nre
bukkan. Lónyabánya és SzinóMnya közt Lovinka
tájékán körülbelül 50 mj vastagságú zöldköre talál-
tam, mely a Streboma hegyig húzódik. Ez utóbbi
l*«lyen elszórt mágnesvaskő darabokat is találnak.
A fekhely eddig ismeretlen. Említendő e helyen a
pszotai fekhely, körülbelül$00 "/ távolságban a pod~
recsánítól. E telep két aknával van feltárva, és hasonló
körülményeket mutat mint a podrocsáni; a csillám-
pala éjszak felé amphibólos palába megy át. Meg-
említem még a régi abbahagyott lónyabányai ezüst-
bányákat, melyekben pátvaskötöltelékben réz- és
fakóérczek fordultak elő.

Turirska. A Streboma tetőtől két íiegyág húzó-
dik dél felé : az egyik a turicskai, a másik a tosoa-
czai, mely Káinóig terjed és eddig még kellőleg fel
nem tárt vasokker fészkeket tartalmaz. A turicskai
fekhely telephálózat csillámpalában. Bizonyos övek
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BOESÖDMEGYEI VASKÖVEK CHEMTAI ELEMZÉSÉNEK EREDMÉNYEI,
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és színtájak az utóbbi kőzetben telítve vannak
kvarczczal és vasokkerrel, melyben azután szilár-
dabb vésés barnavaskövek és üreges vérvaskövek
vannak elszórva; a vérvaskő, mely igen eredeti ala-
kokban található, üregeiben fekete csillámban bővel-
kedő vasport tartalmaz. Két ily érczháló van fájás
alá véve, melyek ellenkező irányban csapnak. A fel-
sőbb színtájakban, úgymint a Ferencé-Anna tárnában
a csapásirány kelet-nyugat, az altárnában pedig
észak-dél. Meglehet, sőt valószínű, hogy ez az elle-
nes csapás bizonyos mélységben megszűnik; eddig
a két hálózatnak metszése még sehol sincs kimu-
tatva. (51, ábra.) Vérvaskö inkább a felsőbb szintá-

51. álra.
a, í> vasokker kvftvözczal, c vdsokker íesés bama-vaslcővel és

jakban, tömör barnavaskö púdig az alsóbbakban
túlnyomó. Az altárna ójszaki vájatvégében akvarczos
vasokkert ankeritféle kőzet helyettesíti, mely azon-
ban a vasérczet el nem vágja, mint például az Etelka
színtájban a hol az ankerit-oszlopok keresstűlvája-
tása után ismét barnavasköre bukkantak. A kelet-
északi mélyvájásokban vékony pát-erek fordultak elő,
és pedig az okker-lencsék csapása és vastagsága
irányában,

A tnricskai érez (barnavaskö) chemiai elemzése
KERPELY szerint a következő :

Vasoxyd
mangnnoxyd
kovasav és kvarcz ... ... .
timföld - ... --- ...
mész
magnézia ...
káli, nátron ... ... .
íiEtimon ... ... ... ...
phosphorsav
arzén
kénsav
szénsav, víz, veszteség ...

.. 5754
3-62G

. 93-30G
3010

. 0-220
0228

. 0-898
ny.

.. 0069
ny

0-577
10-526

Tartalom ;

Vas
mangán
phosphor
kén

100-—

40-21
2-525
0-030
0-231

Ujabb kutatások J^óg rádmegy élten más erezetére.

Eónyán, Uhorszka tájékán chalkopyritre kutat-
nak, mely állítólag 23Vi"/i) rezet és 0-034°/o ezüstöt
tartalmaz.

ZEMPLEtOIEGYE.

E megyében csak egy helyen van nevezetesebb
vaskő fekhely: Bámzkftn, Varannótól nyúgotra. Az
itt előforduló vaskő kétféle: vésés és rostos barna-
vaskö, továbbá fehér és sárgás, homokmárgához
hasonló agyag- és pátvaskö. E vaskövek telepszerűen
(flötzartig) alig 30° déli dőléssel trachyttufában
fordulnak elő; HATJEB KÁBOLi1 és CoTTA2 hibásan
említenek dioritot záró kőzetül. A fedő tufa lágy,
mállóit, világos barnaszínű, a fekű pedig szilárd,
likaesos sötétszínű, földpátban szűkölködő trachyt
vagy inkább trachytdolerit. Egészben 3 telepet lehet
megkülönböztetni, a telepeket egymástól homokos
konglomerátréteg választja el. Az összes érez vonal-
nak vastagsága körülbelül 5—6 ™f lehet. A legfelső
telep vésés, rostos barnavaskö töltelékü, a két má-
sik mélyebb telepben a már említett homokszövetű
pátvaskö fordul elő, melyet a fekü és a fedő felé
okkeres homokburkolat kísér. Az egészen fehérszínű
vaskő a legmélyebb telepnek tölteléke. A vajatok már
nagyobbrészt bedültek, s csak néhány helyen lehetett

1 X. v. HAUEK : Eiuenerívörkonímen d. Oestr. Műn. p. 152,
2 COTTA : Erzlagerst. p. 30!).
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bennök életveszélyig el tovahaladni. A vajatok csapás-
irányban állítólag körülbelül 400méternyire terjedtek.
A Skalahegy, e vájatások színhelye, lassan emelkedve
a Milmieska trachythegykez simul, s tetején sok
régi borpadás mutatja, hogy itt a kibukkanó jobb

fi kcwglomerát és trachytufa,
ábra.

M, lif, l>3, vaskiitelep, c teugeri neogéu rétegek, d tiachyt.

nemű barnavasköveket vájták. A Bánszka öbölbeli
szármát-rétegeiben sikerrel ástak ezelőtt barnaszén-
re, csakhogy a telepek igen csekély vastagságúak.

Ujabb kutatásokZeiuplémnegyébenmásérozelcre.

Czinóber-érczre kutatnak Komaróczoii és Mer-
nyiken, hol a cziiióber mint behiutés a kárpáti
homokkőben fordul elő.

DNGMEGYE.

Tárna. Nagy-MiháJytóí éjszak felé a Drenjini
hegy déli és a Maliaova hegy északi lejtője közti
Szlavioska völgyben, földpátban bővelkedő trachyttu-
fában kovavaskő (opálvaskö) fordul elő. A bejáratok
ottlétemkor be voltak ugyan már dőlve, de .a hányá-
sokon mindamellett meg lehetett győződni arról, hogy
a mellékkőzet traehyttufa és nem kárpáti homokkő.1

A hányásbeli kövekből azt is lebet következtetni,
hogy az érez csak keskeny erekben, lencsékben for-
dulhatott elő a tufában. Egyes darabokon tisztán
kivehető a palaszerü záró közét, melyet opálszerű
szemek és lemezek szőnek keresztül; a hozzá tapadt
opálvaskö rostos szövetü, nagyobb darabokban üregek
is vannak, melyeket sárga, homokos okker tölt ki.
A vaskő nagyobbrészt Bárgaszínű, kemény, kagylós
törésü, helyenként barnavaskő. KERPELY 2 még Zlámt
említi agyagvaskövei. Domahidával szemben a falu-
tól nyugatnak, a trachyttufában fészkekben és vé-
kony erekben vasopált és silány limonitot külvájási-
lag míveltek.

1 K. v. HAUER : Eisenerzíítrk. p, 153, 1863.
2 Eisenhütteiuaesen Urtgarm 1872. p. 03.

Laáz, Secrednye. Ungvártól délkeletnek Nagy-Laáz
falu közelében, a Fejszanovszky dűlő déli lejtőjén
van a Rosina bánya. Ez, valamint a következő bá-
nyák már jó idő óta beomlottak, vagy omló félben
vannak. A közeteket tebát csak a felszinen tanul-

mányozhattam, s az átalános fek-
vésről némi adatokat csak egy öreg
bányafelügyelötől kaptam. Szerinte
több vaskötelep párhuzamosan egy-
másfelett következik, úgy bogy a
legfelső padok barna- és opál vaskö-
vet, az alantabb lévők pedig kvarez-
ban bővelkedő agyagvaskövet vagy

sideritet tartalmaznak. Az ércztartalmú kőzet a
gyűjtött közetpéldársyok szerint harmadkori, világos,
lágy, breccianemü tufa, s homokos és földes tufaréte-
gek. A laázi telepek Szerednyéig húzódnak, hol ezelőtt
szintén vajas alatt voltak. A megmutatott bevájások
szerint az egész laázi bányauradalom a következő
módon volna fel osztva.

Fejssanovszlry dűlő

N.-Latíis

EosiBa Anna

Károly

Naelibar Nepomiik

HliboJiO, vijlgií

Soltvina

hegy

Floríaű Ferdinánd

Danieli

Caroli Emannel

Iguatíii -

József

Benedek

Sándor

-É.

Péter

Ignatssi

A gyűjtött érczdarabok után úgy látszik, hogy
Eosina bánya tájékán a felső barnavaaköpadok, Ne-
ponxuknál pedig, a Hlib oka-völgyben, úgyszintén a
Soltvinahegy bányáin: József, Benedek, Péter stb.
az agyagvaskö- vagy sideritpadok voltak inívelésbeu.
Nepomuknál észrevehető, hogy a világos sárga tufa,
feketeszinű szilárd, sziklaszerű, földpátban bővelkedő
tracbyton fekszik. EYBÁR ISTVÁN J szintén fehérszínü
augittartalmú, és fekete saínű tömött traohytot említ,
mely utóbbinak sűrű, fekete alapanyagában kiváíott
földpát és gyér augitkristályok vehetők észre, éa
mállott példányokban porphyrszevű szövetet mutat.

i Földt. Köti. 1875. p. 185.
11*
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Az Andrasócz-Dobroka közti limonitbányákból felho-
zott anyagok arról tanúskodnak, hogy e domblejtök
talnju és kavicsa szintén trachyttuíákon nyugszik.
A tufák vékony limonit-erekben és csekély fészkekben
vasopálban bővelkednek. A limonitban vason kívül
JOVICZA S, elemzése szerint ólom is fordul elő. A tu-
fák legmagasabb színtáját földes, világosszürke, majd-
nem fehér anyag alkotja, melyben igen vékony
limonit-erecskéken kívül helyenként levéllenyoma-
tok és jelentéktelen lignitrétegek is találkoznak.
Említést érdemel e helyütt az Ungvárit Németi tájéká-
ról. A vasopálok keletkezését illetőleg Dr. KKEUTZ
FÉLix-nek1 az a véleménye, hogy a fekete augit-
andesit magnetitja szolgáltatta a vasérczek anyagát,
s fölteszi, hogy meleg források feloldották n kova-
savat és a vasoxydot, s közel a felülethez, a nyomás
és liö megszűntével, kiválasztották vasban bővelkedő
opálok és vasérczek alakjában.

BÉBE G- ÉS UGOCSAMEGYE.

Bükétől kezdve Hatmeg tájékáig több vasUöfek-
Iiely van, melyeket még máig is mívelnek; s mívelí
különösen a dolhai gyár. Ilyenek n, lartofyi sandri-
liai, Popadin lim-kl, dnhilázi, drdoviczai, puszikat
és a azajkőfalvi bányák. A laázi előfordulást Mun-
kácsnál terjedelmes terület választja ugyan el, de
mégis valószínű, hogy folytatása ott van a paszikai
és dreloviczai előfordulásban. Ezeknél már határo-
zott csapás- és dölésirányról lehet beszélni. Paszika
és Drelovieza a szajkófalvi határban két párhuzamos
fekhely, egy kis dűlő által elválasztva, éjszak-déli
csapással, meredek keleti dőléssel. A töltelék vastag-
sága néhány %,töl l-—l'5 méterig változik. A záró kő-
zet sárgás, lágy trachyttnfa, melyben kisebb nagyobb
trachytzárványok fordulnak elő. A Pusziiul fekhely-
nek déli folytatása nincsen még kellőleg meghatá-
rozva; az ismert terjedelem csapásirányban körül-
belül 800 méterre tehető, és a tufákban való előfor-
dulásoknak általán legszebbike. Hogy eme fekhelynél
a tufáknak bizonyos öve szintén vasköbe ment át, azt

bizonyítja a dreloviczai agyagvaskö is, mely szöveté
ben a tufu jellemét mutatja. A Bükéhez közelebb
fekvő bartofyi. sandrihai és dohtlázi fekhelyeknél
az átváltozás a harmadkori homokréteget is érintette,
mely a tufákkal és brecciákkal összeköttetésben
van, úgy hogy bizonyos rétegöveit vasban oly hövel-
kedők, hogy az efféle erek, lencsék és apróbb töm-
zsöka vajast is megérdemlik. Az ilyen beliintéses Övek
mérföldekre terjednek északdél-keleti irányban, neve-
zetesen Rákóczit/ Ugoesamegyében, Kirváig, Sós-
újfaltiig Marmaros és Szatmármegyében. E többé-
kevesbbé felszíni képződményeknél — egyes kiváló
esetek kivételével (Paszika) — csapásról és dőlésről
persze alig lehet szó. Bartofynál egész érczhálózatot
lehet kivenni, mely egymást kísérő vékony érczerek-
ből és fonalakból áll, melyeket egyenként követve,
helyenként 2—4 ™/ vastag tojásdad tömzsökre buk-
kanunk. Ilyen helyeken rendesen tufa és homokos
breccia a ziíróközet. A hálózatot és egy lenese met-
szetét az 53. és 54. ábra adja.

o-ií. tibrtt. 54. «&rí?.
it broccia, tnfa, hoimikkn, agyap, c vas- a. iiiv-pcR, Tesésf fürtöst i»u:i :\ is aííyag-

éi'flzfűszelr, (£ ércKvonaJak. vaAkíi, & homokos baruavaAktSér é3 c
agyas kitöltésű iireaek, d tüniütt tru-

chyttuükó.

Doliiláznál, Popadin horknál ezeken az ércz-
fonalokon és fészkeken egy bizonyos szintájig dőlés
irány mutatkozik; kibukkanások helyein televény-
föld, tufatörmelék és agyagos rétegekkel váltakozva
fordul élű homokos barnavaskővel; sőt egyes péklá-
nyokban vérvaskö is található. Helyenként két na-
gyobb agyag- és homokból álló fészek van egymás
mellett, vaskővé változott homokkö'burkolattal. A
dreloviczi és paszikai sideritek mint magvak barna-
vasköves burkolatban találhatók.

A szajkfifahi barnavafkff cheuiiai elemzése KBH-
PKLV szerint a következő :
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MAEMAROSMEGYE.

A rnarmarosi bányászat történelmére nézve igen
érdekes adatokat közöl PIÍEJSK; EDF.T A sóbányászat
kezdetét a kökorszakba helyezi. Az érczbányászatot
Varatico, Batiza, Remete tájékán a rómaiaknak
tulajdonítja. II. GÉZA alatt szászok dolgoztak Visken
és Borsabányán, A kabolapolyánai és fejérpataki vas-
érczbányászat 1720—17G7-ben vette kezdetét; kö-
vetkezett 1771-ben Bahó, 1770-ben Kaszőpolyána,
\ 793 Budíftlú, í 812 Mensul és Kruhli, később Krajna
és Szeredna-Eika. Az újabb érczbányászat Suliguli
és Makerló tájékán kezdődött; 1790-ben Borsa-
bányán, később Zserapó, Totós, Visk. Aranyat mos-
tak 1725-től 1855-ig a kaszópolyánai völgyben és
Lonkától lefelé a Tisza völgyében.

A marmarosi vasárczfekhelyeket, a mennyiben a
kincstár birtokában vannak (és ezek a legnevezete-
sebbek) Gr KELL SÁNDon2 körülményesen leirta, s az
ö munkája nyomán indul a jelen ismertetés is melyet
a saját megfigyeléseimmel egészítettem ki.

E megye legnevezetesebb vasérczfekhelyei a rahói
kerületben fekszenek. A főcsoport környezi a fejér-
pataki koliótelepet, és elterjed a Tiszától jobbra és
balra eső mellékvölgyekbe is. Távolabbi kutató
helyek vannak még a Kaszó és Szapurlsa mellékpata-
kok területén, a Krajna és Szeredna-Eika patakok
mentében, és az erdélyi határ közelében Budfalunál.
A terület földtani alkotását már a 6. és 7. lapon
jellemeztük.

A csillám- és cLloritpala területhez tartozó vas-
bányákban mészcsillámpala is fellép, és a vastar-
talmú mész-, csillám-, vagy cbloritpalába való átme-
netet közvetít i ; uralkodó közét különösen a clilorit-
pala. Szürkevakke és szemcsés mész a Fejérpaíak
jobb partján, a bániczi völgyben és sí vaskövet tar-
talmazó mészköberakodások kibukkanásain fordul
elő. Feketemészpalák alvarneni patak, Ra-hó, Kabola-
polyána vonalában a Kobila hegyláncz keleti lejtő-
jén ; melaphvrszerü közét és vörösös fellér kristályos
mész és diorit ugyanezen vonalban Kisrnsicz nevű
mellékvölgy baloldali elágazásán, csilláinpalában
telérfonnán berakodva pyrittartalmú vn.spátos mész

i Seri/- und Iliitttnm. Zeitung 1S77. p. C01.
' Adatni; a mámmaroai m. l:. Mm/aiga-fiotrímígJitx tartóin, s f

megye l*'.. A". rf'KZfben fekvő vankölift/íytftcriilet fnhltani íUfffismcrteté-
séhfz. 187G, M. tud, Akadémia ; Hlfttfrein. és tfrméftzeüud.
mjtk. XII. kütet.

fordul elő; délnyugati irányban a Zoltei begy
ormán, közvetetlen a televcny földben, vörösvaskö
darabok találtattak, melyek azonosak a mensuli
vörösvaskövei. Ivvarczit mutatkozik Lonka tájékán,
íípuliinszlíi völgy Csertis nevű pontja fölött, a hol me-
szes kvarozittal határos, melyben kisebb nagyobb érez
fészek alakban mágnesvaskö van betelepedve, de nern
úgy a mint ez a kő rendesen előfordul t. i. valamely
választólapon, hanem az anyaközetet képező, rövid
repedéses kvarczitban, mely az elmállásnak ellent-
állni nem képes. A felsö-rhónai Bereinik- lúzani
kutatás helyén talált vaskő eredetére nézve szintén ide
tartozik; a vaskő pusztán kovás televény földbe van
behelyezve és kisebb nagyobb darabokban mutatko-
zik. Vaspátos kibukkanások a csillámpalában és
mészben szórványosan mutatkoznak még a Malom-
ri'ilgylien is; ezek, a mint a külvájatok által feltá-
rattak, 0'5—l "j/ vastag pyrit és galenit tartalmú
kvarczteléreknek bizonyultak, melyek déli dőléssel az
ősközetek középpontja felé vonulnak. E kvarcztelérek-
nek keleti folytatását a kászói völgyben előforduló
mangán, kvarca és obalkopyrit telérek képezik, s iia-
gyonvalószinű, hogy az iirlanui-ijaszeiiori, Lttkoveczi,
Prufigbcrfjcr-'k-aiíitási és a liisztrtti völgyben levő bá-
nyamíveletek nem egyebek, mint a popiváni hegy-
lánozolat felé húzódó párhuzamos, vaspátos és chal-
kopyrites kvarcateléreknek „Vaskalap" («Eisener
Hut») forma kibukkanásai, ki nem zárva azt az ese-
tet sem; hogy a telérek mélyebb részeiben nemes
férnek is volnának találhatók, Á mészcsillám palában
előforduló (alantabb taglalandó) doharunyai és men-
suli vörösvaskö szintén ehhez a párhuzamos telér-
csoporthoz tartozik, és a vaskőképződés egy előbbre
haladt fokozatának tekintendő'. A szeretpláji vaskö-
elöfordulás nem más, mint nagyobb mennyiségű
vasoxydot tartalmazó agyagpala. Agyagcsillámpala
és lemezes kova közé telepedve található vascsil-
lám a Liltitrara kutatásnál és a rosiczi völgy jobb
partján. Rahó vidékén réteges csillámban bővelkedő
SKÜrkevakkepalákba a régi Kallóbánya mangántar-
talmú vasköve van betelepedve. A terület hegylán-
czolatainak gerinczein és ormain szórványosan fehér,
tömött, gyakran kékes színezetű és kristályos mész
található az ősközetek fölött; a választólapon mész és
píila közé betelepedve vörös- és mágnesvaskö fordul
elő. Ide tartoznak a következő fekhelyek : Doharunya
és Mensul, továbbá Bcrlafíh, Kruhli, Iloloi-ancs, Tu-
kalo,Licsiínlta, Sólyma, Laáz, Kamenipatak, Kuzy stb.
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A dohanmyai vörösvaskö csillámban bővelkedő,
fehér, világos és sötétzó'ldes színű szemcsés mészben
lop fel, mely csillámos, meszes, zöldes, ehloritos
csillámpalába van berakodva. A vaskövet közvetet-
len fekete színű, pyritben bővelkedő mészpát-eret
áthatotta mészpala (itt ú. n. grimmel) kiséri. Az
egész előfordulás úgy jellemezhető, mint impregná-
tió a mésznek bizonyos öveiben, és pedig kiválóan
érintkezésben a palával. A csapásirány észak-dél,
dőlés nyugat. Vörösvaskö-szemek és fonalak a kös-
vetetlen záró kőzetben a agrimmelu-ben is találkoz-
nak. A hol ezek az impregriatiók sűrűbbekké, tömöt-
tebbekké éa vastagabbakká válnak, ott vajast érde-
meluek. Csapásirányban ez az impregnatiós öv nem
tartós, s egy csillámpala lap ékeli ki, melyen túl még
eddig az impregnátió folytatása nincsen kimutatva.
Dőlésirányban a vajatok a völgy aljáig terjednek, de
már e tájon a vaskő mind szórványosabban fordul
elő és vastagsága is erősen apad. Az anyaközetet
képező mész rétegezett, és az impregnatiós övek e
rétegzést ellenlejteseu metszik; az impregnatió
sokszor kelet felé ugrik át, míg az alsóbb szintájak-
ban ismét nyugatra fordul, (55. ábra.)

impregnatiós öveket gyakran metszi és elveti, mint
például az Imre-tárnában látható. De enuek az elvető
lapnak viszonyát a János szintájban nem lehetett

53. ábra.
a e'iillíiirielilontpalii, * szemcsés mész, c íckete raészpuli fOiiramel) d víirüsvaskö.

A menstUi előfordulás némikép az elöbbihea ha-
sonló, a mennyiben a vörösvaskő-impregnatió itt is
szemcsés mészben fordul elő, mely csillám-chlorit-
palába van berakodva. Maga a fekvés azonban any-
nyiban különbözik az előbbitől, hogy két ellenlejtes
dőlésű impregnatió van benne. Az első, három
impregnatiós övből álló vonalat tudniillik a fekübeli,
úgynevezett János- eret, mely mészben csap, egy el-
lenlejtesen dűlő tiszta csillámpalában csapó második,
úgynevezett József-ér metszi. Az impregnatió ezen a
metszés-ponton a legvastagabb. A József vonalban
itt is egy elvágó csilíárapalalap fordul elő ; a dőlés-
irány szintén sokszor változik.

A János vonalnak egy csülámos, feketeszínü,
mészpát-erek áthatotta mészpalából álló lapja az

a h úSiUjümclkloritpolft. fr Uííyana7.t víhí^os züld, durva nagy kvarűzszeral zárvá-
nyokkal, c világoszöld finom'szemíí, csillámban büvelktdü CÍJloritpRlrt, ííszeracsé-
mész, sötótszinii, csilIámoR, prrits^mckkel, víiivisvaako veri'ilékkel, vöröafizínii ért
fehér raéHzpit-erekktíU e vorysvíwliii itnpregnati6k, íekcte palaK, csilí&mos mószpiit
eres kitiiltéssul, /siilétziildszillil, tSmütt, a válaszlapokou caLlláiiiban bövtlkedö
meszes chlorítpala, kvarca núlkül, g ugyanaz de finomszciiiil és Tilágoszoid aziníí.

megállapítani; az István szintáj alatt pedig
az impregnatió tökéletesen megszűnik. (50.
57. ábra.)

Az üledékes közetekben elöfornló vag-
érczfekhelyek közt legérdekesebb a Lulti
fekhely. A luhi sphaerosiderit telepszerűen
fordul elő, kisebb-nagyobb, egymással ösz-
szefüggésben álló lapos ércalenesék alakjá-
ban. A fedő egy jelentékeny vastagságú mész-

pad, a fekü pedig csülámos palaagyag. A vaskő elő-
fordulás csapása észak-keletről dél-nyugatnak, 14—
16° észak-nyugoti dőléssel. Minthogy a telepek \&$-
tagsága^O-4—1-5 ™/ közt változik, a fedőt képező
palaagyag l—3 és több méter vastag rétegekben
fordul elő. E rétegcsoport a luhi vasköbánya szin-
tájában északra széles szalagként terjed a noriczi
völgyig, hol nagyobbszerü szétlielyezéseket mutat,
és itt íi vasko'telepek alapját képező mészpad sok-
szorosan szétdarabolt éj szaki határát látjuk magunk
előtt.

Ehónapolyánkán nagy kiterjedésben találunk
palaagyagot, mely a luhi telepeket fedő csillárnos
palaagyaggal tökéletesen azonos; a luhi bánya
szintájairól szembe tűnik, hogy a túlsó, a Visó által
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szelt oldalnak a krétakorszakban összefüggésben
kellett lenni a luhival .

A iuhi vaskö-elöfordűlás nagy valószínűséggel
a krétakori tengerpart képződményeihez tartozik ; e
rétegcsoport a partvonalak északi irányában minde-
nütt követhető, a hol nagy kiterjedésben képezi a
rhónapolyánai mezoség alapját.

A Iuhi bánya folytatása áltnl feltárt rétegcso-
portbun számos, a teknö közepe felé elülő, vetőhé-
zagok mutatkoznak, melyek a kőzet összefüggését
függélyes irányban félbeszakítják. Ezek az elvetödés-
beli repedések a régi Iuhi bányákban szintén elöfyr.
dúlnak. A Iuhi bánya középső szintáján, a legnyu
gotibb vájatvégnek kutatás czéljából való tovahajtásá,
nál a fedő palaagyagban Itöolaj- és földgyanta-
fészkeket tártak fel. Ez a lelet annyiban nagy
fontosságú, a mennyiben ez által bebizonyűl, hogy
a petróleum előfordulása nem csak az Iza völgyre
szorítkozik.

A Iuhi mészben a krétaképleteket jellemző há-
rom kövületet lehet találni, úgymint Ontre.ii vesicida-
ris-t, Megalea lima-t és a Rhynchondla egy új faját. E
helyen én is gyűjtöttem néhány példányt, a melyek
azonban ezekkel nern egyeznek meg egészen és dr.
HOFMANN KÁROLY szerint a neocomból valók, és új
faj képviselői.

A Iuhi közetek petrographíai viszonyairóla követ-
kezők volnának megjegyzendők: K homokkőben kő vas
anyag egyesíti a kvarczszemeket szilárd kővé; de a
kötőanyag néha alig vehető észre, néha pedig
oly túlnyornólag lép fel, hogy az ilyféle homokkő
tömött, szilárd anyagot képez. Alárendeltebben a
konglomerátok köat meszes homokkő is fordul elő,
melynek kötőanyaga vasoxydullal és talk földdel ve-
gyített szénsavas mészből áll; s ebben a többnyire
szürke homokkőben gyakran csillám- és ehloritda-
rabooskák is foglaltatnak. A £>alaagyag igen finom
homokkal szorosan elegyített agya-gtömegböl áll, mely

csillámpikkelyelcet tartalmaz; színezete rendesen
szürke, de zöldes és füstszürke válfajok is mutatkoz-

nak; mellékesen rendesen pyritet és homályos levél-

lenyomatokat foglal magában. A konglomerátok

ökölnyij sőt egész fejnagyságú meszes és kovás
alkotórészeit meszes-agyagos kötöszer egyesíti egy-
mással.

A krétakorszakbeli vasköbányákhoa számítható
a jalinkai is, melyben fedöképen osillámos pala
helyett nummulitmész saerepel.

A harrnadkorbeli vasérczfekhelyek közt felemlí-
tene! ők :

a holi és bozsaii kutatások, melyekben a tracliyt-
tufát kisérő 14—17% vasat tartalmazó melaphyr-
szerű nmndolíikövet fejtik. A aöldkötrachyt feltörése
lehetett okozója a közellevö bánnskibtinyai pátvaskC-
telér oly nagy .mértékben való összezúzásának.
A trachyt tömött, finom szemcséjü, barnászöld színe-
zetű, a tufa pedig az eocénbeli homokkövekhez hason-
lítható s szintén barnászöld anyagból áll. Az amphi-

j ból tisztán kiképzödöfct, bazalt alakú, oszlopszerű
kristályokban szórványosan mutatkozik; a kristályok
feketészöldes színezetűek; a csillám alárendeltebben
szerepel, és a vasoxyd pelyhes impregnátióként
csekély mennyiségben fordul elő. Ide tartozik a
•rinováti kutatás is. A btidfalvi vasércztorületen a mág-
nesvas a melaphyrszerű mandolaköben, mely a trachy-
tot kiséri, mindenütt szét lévén osztva, a barnavaskö
csak oly helyeken képződik, hol a kénes fémek kilú-
gozásához és a közét mágneses vastartalmának tö-
meuyitéséhez kivántató feltételek megvannak.

Keletkezésére nézve érdekes a polunszki vaskő-
előfordulás. A kvarozitos mészbeli tojásdad ércz-
fészkek hasonfajú anyagok egyesítése által, és oly
módon jöttek létre mint például a krétában levő
kristályos kovaföldböl álló tűzkövek kiválasztása.
Az érczfészkeket környező kvarczitos mészben (be-
szüremlésnek eredménye) apró hasadókok vannak,
nevezetesen a napnak kitett részekben oly dúsan,
hogy kézzel is szétmorzsolhatók.

A vaskő települési viszonyait tekintve csak az
öaközetek közé betelepedett vörösvaskő tömzsöket
és fészkeket tartalmazó mészberakodás mutat némi
szabályt, mely szerint két, többször íélbeszakasztott
s körülbelül párhuzamosan menő délkelet-éjszak-
nyugatnak vezető csapásirány különböztethető meg;
és ha Közép-Európa keleti részének vaskö-lera-
kodását figyelemmel kisérjük, azt veszszük észre,
hogy területünk vaskövei a déloroszországi és buko-
vinai párhuzamos vaskööszlet legnyugotibb részét
képezik. Erre a hasonlatosságra egyébiránt már
HEIÍBICH is utalt; a bukovinai fekhelyekre nézve
pedig utalok még COTTA/ BsuaT,2 W ALTÉR B.3 és
PAUL K. M.4 ide vágó munkáira és jegyzeteire.

•L ErzlagerstSUen Emopay. 1861. p. 253. 200. 263,
s Berg- und Rüttenm. Zeitung 1874. p. 2.
»Jahrb. dér geol. R. A)«Í. 1870. IV. f.
4 J<i!irb. dér geol. R. Ánst, 1876. XXVI. köt.



III. EÉSZ. 88 A VASÉRCZFEKHELYEK LEIKÁSA.

A marmarosi vasérczek elemzése következő:

Budfalvi barnavaskő ...

Ijuhi sidei'it

(Mind a két elemzés

KEBPBLY után)

vasoxyd

66-065

48-653

[oxydul

l 3-214

tnan-
gán-
oxytt

ny

kvarcz,
kova sav

0-144

Qí'C05

timföld

12-835

0-007

mész

0-325

10-050

mag-
nézitt

0-334

0-837

réz-
oxyj

ny
nv

phos-
plior-
s»v

0-134

0-200

Itéus.

0-739

O ' G l í

vas

4G-2Í5

36-5GG

nmn
aán

ny
ÖV

kén

0-30

(M.V)

réz

uy
nv

plios-
phor

0'058

0-08G

Vastartalom GESELL adatai szerint:
Mensiil 51 "/a.
Berlnh í3 °/o kova és phosphor.
Doharunya 30%, SS"/" mész.
Tukalo 40 »/„.
Szeretpiai 30 % sok kova.
Licsánka. 51 "/g, kova és maugán.
Sólyma 22 °/o, mész 54 %.
Eilineni patak 12 °/o.

Ujabb kutatások Marctuuirosmegyében
más érozekre.

Fakóórczre kutatnak Técsönél, pyritre Katerami
tájékán, arany- és ezüstérczre Visón és Borsabánya
körül, mnngánérczekre több helyen.

SZOLNOK-DOBOEAMEGYE (KÖVÁEVIDÉKE).

Ide számíthatók a következő vasköfekhelyek :
1. a strimbuly-láposi völgyben: Sibilla isler;

töltelékében pyrit és galenit, kibukkanásán barna-
vaskö; a telér részben eocén meszet, továbbá homok-
követ és konglomerátot metsz át,

2. A Varatyik, Botiza, MintyetKalinieIzvorít,he-
gyeken és lejtükön barmivaskö fordul elő. A láposi
előfordulások a nagybányaiaktól annyiban térnek el,
hogy itt a telepek és tel érek inkábt a traehyt áttörte
üledékes közetekben, de az egyes zöldkötrachyttelé-

Kahó 9-5 o/o, phosphor ny, OOG °/c, kérj.
Urbauov 17 «('o, pliosplior ny. 1-5 °/o kén.
Pruggbergei- 51 »/o.
Nagybáusztybánya34—20°/o,phosphorny,OlS—5 09kén,

17 °/o mangán,
Bánszkybánya 26'7—44 "/ó, 3-9 mangáii, i-3 % tnaguézia.
Einovati 14 °/o és kova.
Holi ID'l "/ó vaséleny.
Bozseni 14-7 °/o, és mész.

rekhez és tömzsökhöz bizonyos viszonyban, amott
pedig a telerak fökép csak a aöldkötrachytban for-
dulnak elő.

3. Kópatük és Mdeska-mesS közt, a Valié í'rimtnri
és Valié borti völgyekben csillámpalában, melynek
fekűjében szemcsés mész lép fel, telepszerűen man-
gánban bővelkedő barnavaskö fordul elő. A telep
csapásiránya 4 h, dőlése déli; vastagsága alsóbb szin-
tájakban 4—7 mj a tetőn pedig 40 méterig terjed. Az
ércüek szürke mangánércéhez hasonlók tömött, kovás,
porhanyós barnavaskőveí vannak társulva, úgy hogy
helyenként egyszer az egyik, máskor a másik alkat-
rész jut túlnyomó súlyra és képezi a föérczet. Az erezek
üregeiben gyakran kvarczlrristályok és mangánérez
burkolatok fordulnak elő; pyrit is található. Maosk;i-
mezőn mágnesvaskö is előfordul egyes helyeken.

A kő vetkező chemiai elemzések elsejí
másodika pedig MHAZEK eredményeit adja.

Maeskamező I. ...

IL...

C h e m i a i a ]

vasoxycl

oxydul
77-50

50-Sá

mangán-
oxycl

kovasav,
liYfti-ca

4-20 G'30

l»-il : 19-37

timföld

—

3-08

k o t á s

mésa PO,

4-77 0-5í

7-70 1-07

kén

—

Ü - J O

t a r t a l o m

50' 1 "1

30-80

3'OG

7-1-7

0-25f

()•:, 1 7

SZATMÁR1IEGYE.

Az Ung-, Bereg-, Ugocsa-, Marmarosi trachyt-
vonalban, melynek folytatása a Tiszán túl Sósújfalun,

Mojzesfalun (Avasújfalun), Eáksán keresztül Sziny-
nyer-Váraljáig terjed, lielyenként hiisouló vasércz-
elöfordúlások találhatók mint Laázou, Bilkcn stb,
Mojsesfalnit pold. az úgynevezett Tódoré hegy
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lejtőjén, niely délfelé csatlakozik a Vale Porkuhvj
nagyobb traebytbegyeivel, f.raebyttufában és breeciá-
bfin, iinpregnatiókópen, leucsealakű apróbb tömzsök-
l)en és fészkekben kova,- barna- és agyagvaskő, és vas-
okker fordul elő. A tufa azonos a laázival, helyenként
sárgaszíníi, sötétszürke kovaszemekkel behintett bree-
ciába megyén által; itt ott szilárd trachytgömbök
vannsik a tufába bezsü-va. Hasonló apróbb érczfek-
helyek vannak még Avaxüjfalu közelében, mint a
Kiiszta la marian lejtőn, továbbá a Beupatak arsi-
czai és vale porkuluji melléUvölgyeiben. A már régen
megszüntetett és összeomlott inojzesfalusi kohó a
Tartócz és Bikszád környékén és Komorzán tájékán
előforduló vörösvaskövet (?) is olvasztotta.

Avasújvárostól keletre Rtiksu közelében Sekiitura-
popaska tájékán régi bányák vaunak szintén tracbyt-
tufában. Itt egy durva, hézagos kvarczbrecciában pyrit
fordul elő mint üreg- és hézagtöltelék és burkolat.
Ennek az érnek vagy telepnek a kibukkanásán fekete
és sárgás sísínű porhanyós barnavaskövek fordulnak
elő kisebb mennyiségben. Apróbb vasköberakodások
a tufában a sainyér-váraljai hegyoldalokon talál-
hatók.

ARAD- ÉS BIHARJIEGYE.

Borossebesen gróf WALDSTEIN jószág-
igazgatója JAHN VILMOS úr a Silingyiától
délre, Taucz környékén lévő vaskő előfordu-
lásra figyelmeztetett. LIPOLD egy kéziratban
(1858) e fekhelyet rakodásnak nyilvánítja,
harmadkon rétegeken, melyek csilláinpalán és por-
phyron telepedtek. PETERS ' említi ugyan e fekhelye-
ket, de nem látogatta meg. Lóczi LAJOS 2 volt ott,
és azt mondja, hogy a vaskölerakodás kvarczitho-
mokköben történt; AMBROS térképén e helyen «tar-
kahomokkö» van jelölve.

E fekhely saját megfigyeléseim után telepnek
tekinthető a köszénképleti agyag és sziirkevakkepa-
lák közt, melyek kvarczban bővelkedő csillám- és
agyagcsillámpalákon nyugszanak és a melyekre egy-
részt Tau.cz felé harmadkori homokkövek, másrészt
Silingyia felé werfem palák és triaszdolomitok követ-
keznek, mely utóbbiak Agrisnál is észrevehetők.
Szerintem ez a telep folytatását, vagyis helyesebben
kísérőjét képezi azon telepvonalnak, mely a Hegyes-

i Gcol, v, min. Studitn a. d. siidöntl. Uitgarn 18fil. p. 84.
s F'óldt. Kazl. 1S76. p. 283. 11. 12. saám.

hegységben a kovaslnczi Otkovács csúcstól kezdve
Aranyágon túl Duudig ismeretes, és kvai'czban bő-
velkedő csillámpalában, kvarczkitöltésben minden-
féle rézérczet tartalmaz. Ezt az érczvonnlatot Lóczi
már köríilményesen le is irta.

A tauczi fekhely a Kimpu Apatore Csetrár nevű
tetöjén van; az aknák beomlottak, és telepviszonyait
csakis a Kornyéta völgyben, mint a telep kibukka-
nása helyén, és a Tauez felé húzódó Megyés völgyben
tanulmányozhattam, hol a fekűltözetek a felszínen
láthatók. Ezek szerint a csapásirány kelet-nyugati, a
dőlés déli, a közetrétegekkel egyenlő. A legmélyebb
fekűt fehérszínü, csillámban szűkölködő finom ho-
mokkő képezi, s ezt nagyobb kvarczszemek által
jellemzett fehérszínü likacsos konglomerát követi;
erre kékszínü, fínomrétegíí agyagpala, azután fehér-
sárgás , csillámban bővelkedő, beszórt kvarezsze-
mekben gazdag pala, továbbá durvaszemfi, vasban
bővelkedő, sárgás és zöldes színű szürkevakkepala
következik, melyben a vasérczberakodás található.
A közveteüen fedőt sárgás és zöldes színű, steatites,
finom szemű szürkevakkepala, s végre csillámpala és
phyllit képezi. (58. ábra.)

5Í. tilira.
a Csülámnala és pliyllit, & fczürkevatkep&lft, tf flííy&syaUk, kvarczkonglojuerátok és homoktripa-

lák, íi ívcrfeni pala és triasadolomit, c hdtttmOkori képlut, / nlluvium.

Az előforduló vaskő tiszta tömött limonit, kagy-
lós töréssel, sok apró üreggel és hézaggal, melyekben
kvarezkristályok vannak kifejlődve.

A Hegyes-Drócsa begységben e tauczi limonít-
fekhélyen kívül csak a már említett aranyági és
duudi, milovai és petirsi rézércz-, és a később
említendő mangánérezfekbelyeknek van némi fon-

tosságuk.
Az üledékes rétegekben előforduló mangánérczek-

ről HOFMANN BÁFÁEL szíves közléséből a követke-
zőket jegyzem meg: A nyugatról keletfelé húzódó
Drócsa-Piatra álba hegylánca a vízválasztót képezi a
Maros és Febér Körös közt. A Dróesa pbyllitböl állj
melyre sárga bomokkövek (gosaui képlet) vannak ra-
kódva délkeleti dőléssel. Ezek után kárpátihomokkö,
konglomerát és márgás ínésn következik, melyek a
körösvölgyi tracbyttuíáig terjednek. A Dróosától

12
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kt-k'tdélfelé tömeges cliorit képezi a határt a Maros-
felé húzódó Valea Tiszi és Troás völgyekben,

A tömött mészkövek Lalasincz és Grosznál csak
vékony vonalakat és egyes csúcsokat alkotnak, de
Baja és Bucsava tájékán jó magasra emelkednek és
kiterjedtebb területet foglalnak el; így a Piatra albá-n
és Vurfu Pojeni-n. E mészköveket márgák és homok-
köpalák veszik körül, és váltakozva rakodtak le jól

.rétegezett vörös, sötétbarna, kvarczos, vasban bővel-
kedő agyagpalákkal, melyek rendesen dél-nyugat,
észak-kelet irányban csapnak éa dél-kelet felé dőlnek,

E palákban több ponton mangánérczek találha-
tók. A solymos-bucsavai Anna-Vilmos társulat 1S74
óta az úgynevezett Fiatra cu fér Legyen egy ily
körülbelül 24 mj vastag mangánérczfekhely ét külvája-
tilag fejt le; a kitöltésben föképen három, körülbelül
l—4 mj, vastag, különös tisztaságú érczlap különböz-
tethető meg. A hegygerinczen, mely egyszersmind a
fekhely kibukkanása is, a lágy fekű-márgapalák el-
mosása következtében egy omladék kúp van, mely
10—30 m/ széles, l - - 4 mf vastag, 180 ™/ dőlési ma-
gasságú és igen érdekes látványt nyújt.

E kúpon diónagyságtól kezdve 500 %-ot nyomó
mangánérczdarabokat szednek ki a lágy mállóit
agyagvasliöhöl.

A nyert érez pyrolusit és manganitból áll, és pedig
következő összetételben:

vasosyd
... 102 «

.. 3-2 t
99-7 o/o

A mangántartalom, mint tiszta fém 6O3°/o.
Az érezben phosphor és szénsavas földek nincse-

nek. És így ez a fekhely érczének úgy tisztaságúra,
és jó minőségére, mint mennyiségre nézve a
magyarországi mangánérezfekhelyek közt méltán az
első helyet foglalja el.

Limonit a gosaui rétegek felső homokköveiben
mint bekérgezésgyakran fordul elő, nevezetesen Grosz-
nál hol a sárga homokkő üregeit és a kövületek kömag-
vait fürtös limonit borítja. Megemlítem még Pctirs-et
és Mllová-i, a hol gránitban, csillámpalában és tömör
dioritban rózérczek és.termcsréz fordulnak elő.

Limonit rézérczekkel együtt alárendeltebben elő-
fordul Aranyágon és Duudon is; továbbá Iwematit
Paulison és Dumbroviczán, magnetit Paulison, anke-

rit Aranyágon. Más ásványokat a Hegyes-Drócsából
LÓCZY még a következő termő helyekről emlit:

Borait Duudon csillámpalában
Pyrit Paulison gránitban
Pyrit Berzován csíllámpalában
Chalkopyrit Pa.ulison phyllit- és calcitban

« Duudon csilláinpalában
11 Aranyágon «

Fftkóércz ugyanott «
Chrysocolla Kovasinczon «

« Duudon «
Továbbá mégmalaoonit, tnrmalin, amphiból, asz-

beszt, epidot, chlorit, steatit, azurit és malachit, D uud,
Szlatina, Paulis, Dumbrovicza és Aranyág termő-
helyekről.

A monyászai vasérczfekhelyek juramészben for-
dulnak elő. Az a juramésztömas, mely Monyászától
keletre egészen Vaskóh-ig, a Plesz-Kodrú hegytől
délre Restirátáig húzódik, a monyászai oldalon a
söíétszínű liaszmészköveken és homokköveken nyug-
szik. PETERS három réteget különböztet meg: a leg-
alsóbb réteget aöldes szürkesziiűi, vékony rétegű
mészkövek képezik; ezekre vörös és vörösfehérszínű
mészkövek következnek, melyek helyenként a zöldes-
szürke, kovásj részint pedig közvetetten a fekete
mészköveken vagy dolomitokon fekszenek, és ez a
réteg egyes övekben vasban igen bővelkedő. A legma-
gasabb réteget világos-szürke mészkövek alkotják,
melyek a grazsgyuri bányáktól keletre lump falutól
egész Vaskóh-ig észlelhetők. E mészkő finom szem-
cséjü ésa Jegyzer hegyen finomszemü, márványszerü
fehér mészkőbe, Kimp falunál pedig szép vörös már-
ványba megyén által. A világosszürke mészkő, mely
Kimp előtt szépen rétegezve látható, már nem tar-
talmaz nagyobb mennyiségű vasat, és itt egy felsit-
porphyr telér töri át, mely PETBES leírásában nincs
megemlítve. Vaskóh-nál vörös palák következnek.

Arnóth, A Muncse! hegytől az arnóthi bányához
menve, a liaszmeszet gyakran váltakozva találjuk
kvarczban bővelkedő palákkal vagy homokköpalával;
ezek után szürke és kékesszínű mész következik,
melyben észak-déli csapásirányban tömzsök és len-
csék fordulnak elő telítve barnavaskövei (limonit),
babórczczel, és mangánban bővelkedő vörösvaskövei.
Négy ily nagyobbszerü tömzsöt több apróbb aknák-
áltál vettek vájatás alá, és az aknákat a. mészkőig
mélyesztették le, a mely utóbbi, úgy látszik, nem is a
zárt teknö feneke, hanem inkább csak része egy U--



sülyedt rétegnek. (50. ábra PKTEKS után.) Az aknák
által a lerakodást 10 mc'-tcrnyirc terjedő pgész vastsig-
íiágúban, minden irányiéin átvájtúk, és mmdc'iiütt f i
fekftmészkövet érték el. A tömzs töltelékét helyon-
ként világos színű agyagfonul metszi és egyes részekre
oRztja. A mészkő közelében egy fekete agyagvonal
lép fel, metyet Vmrnakö kisér; a vaskőnek hasadási
lapjain édesvízi mész is észrevehető vékony leme-
zekben. A lerakódást takaró televéuyhomok és íigj'íig
l — 30 "•/ vastag; alatta lágy okker, egyes babércz-
darabokkul, lejebb azután mind szilárdabb vaskő
következik.

Korba. Az előbbihez hasonló előfordulás, csak
hogy itt két tömzs ismeretes, és hogy a mészkő ren-
desen fedőjét -is képezi a vasérczfekhelynek. A mészkő
füstszürke , fínornszemü , téglaszínű verödékkel, a
hasadáslapokon mészpátta). A vasködarabok na-
gyobbrészt kemény barnavérvaskőböl és limonitból
állanak, mely üreges ; az üregekben vasokker, vörös-
es agyagvaskő fordul elő; a mészpad közelében
van mangánban bővelkedő vaskő és pyroluslt.

Tancz. Korbútól észak-keleti irányban fekszik. Ez
a legnagyobb teknő, állítólag körülbelül 50 "/ ismert
mélységgel és körülbelül 10 ̂  vastagsággal. PETERS
két telepszerű mészpad által elvá-
lasztott berakodást különböztet meg
benne (60. ábra a. mészkő). A vas-
kőben sok pyrolusit és psilomelán |
van, részint mint üregtöltelék re-.l1

szint pedig mint burkolat.
E bányától éjszak felé esik a

Németbánya, szintén hasonló elő-
fordúlásbeli körülmények között.

Taucztól keleti irányban a grazsgyuri bánya van ;
ettől délre, körülbelül egy órányi távolságra Pa-
norás fekhely terül el.

Grazsgyit.r-nálÍQ\)\í apróbb tömzs ismeretes,körül-
belűl 30 m/ legmélyebb kiterjedéssel; az előfordulás
itt is egészen hasonló az előbbiekhez ; csakhogy itt
helyenként haematit és vérvaskö fordul elő. Igen fel-
tűnőek Grazsgyuruál azok a gyönyörű (pyrit-alakú)
pseudoraorph-kristályok, melyek a televény, vasban
bővelkedő fedő agyagban nagy mennyiségben talál-
hatók és a melyeknek átmérője 5 %,-töl 50 *%t vál-
tozik. PETEHS ezt a termő helyet, úgy látszik, nem
ismerte; azonban a taucsi bányából már emlit «átvál-
tozott» pyrit-darabokat.

Mindezen, úgynevezett babércz-lerakódásoknál
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feltűnő: l -őr az átváltozott pyrit; 2-or a tiszta
mangánércz, melynek lirnonit-bnrkolata sok helyt
teljesen ment a mangántartalomtól; -i-or e vaskövek
czink tartalma, a mi a nionyászai és restirátai kohók-
ban való olvasztatésuk alkalmával bizonyult be;
4-er pedig az, a mi a theuiiai elemezésből tűnt ki,
hogy ezek az erezek nemcsak rezet, de nikkelérczet
is tartalmaznak.

PETERS mindezekből azt következteti, hogy eme
fekhelyek ég}' olyan, eredetileg bonyolódott elegyü
érczfekhelynek végső eredményeiül tekinthetők, a
melyben pyrit, vaspát, mangán- és czinkvegyüíetek
szerepeltek, ki nem zárva azt a lehetőséget sem, hogy
ezek a fekhelyek eredetileg talán átváltozott köszén-
képleti palákban vagy pedig mészkőben voltak.
PETERS utal továbbá a tényleg észrevehető rétegválto-
zásokra, a nélkül azonban, hogy felölük biztos véle-
ményt mondana. Hogy e fekhelyek közelében szintén
történtek kitörések, a melyek a réteg változást elő-
idézhették, azt már fenntebb érintettéül; a jelenlegi
kutatásokból lehetetlen ugyan biztos következteté-
seket vonni, de ki nem zárható az az érvelés sem,
mely szerint a mészkőben lévő és feltételezhető üre-
geket később fémtartalmú olvadékok töltötték ki.

l agjagpaia, * traolijttnfa, 3 wrispalik és lioraoklovek, í lioszhoraokkü,
kíipalík, 7 juramész S íelsitporpliTT

G HaRzmósz és homck-

A dézna-vaskóh-i metszetet az 59. ábra adja.
Megemlítendök volnának még azok a barnavaskö

görgetegek, melyek Scgesticl és Kalugyer közelében ka-
vicsban és vasban bővelkedő homokban találhatók; a
vörös- és agyagvaskö a jura-mészben apróbb tönmök-
ben és lencsékben Kimp és Kalugyer falvaknál; vas-
pát, magnetit és limonit több rézbányái ércztömzsben.

Petrösz. Itt ércztömzsök andesin-kvareztrachyt
és mészkő (liasz ?) közt fordulnak elő, és pedig Kar-
piniííssím, és ennek folytatásában Sebesei tájékán
TürkenlaH és Pistája bányákban. A fedÖmész sötét-
szürke, dolomitos. Az andesin-kvarcztraohyí és rnész
közti érintkezésbeli lap szerpentin, calcit és mágnes-
vas elegyéböl áll. A valóságos töltelék 0-5—l'5 "/
vastag, és mész, kvarez és chrysotil-zárványokkal ellá-

12*
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tott mágnesvaslíövet tartalmaz, mely alsóbb szintá-
jakban tiszta pyritbe megyén által. A Türkenbau
felsőbb szintájaiban oly darabok találhatók, melyek
tiszta pyritkristályokból álló elegyet képeznek,
limonit által összetartva, melyben maga a pyrit
vaskővé átváltozott. A sebeseíi vaskó mállott pista-
citban bővelkedik. A karpiniászai telepben (íömzs)
válaszlapok is láthatók, melyek szemcsés calcit-
ból, finomszemü mágnesvasból, kevés pyritböl, sok
kvaroz-érből és ohloritból állanak. A kvarcz maga még
egy belső választólapot képez, mely alig választható el
a környező mágnesvaskötörnegtöl; a hol ez mégis
megtörtént, a hasadás-ereket barna vasokker tölti ki.
A pistojai előfordulásnál megemlítendő,, hogy itt az
érintkezésbeli választólap vastagabb; a vaskő felsőbb
szintájakban limonit, mely befelé magnetitba megyén
által, és már pyrit ereket tartalmaz. Egy világoszöld
szerpentin, mészpát, pyrit és chrysotil erekből álló vá-
lasztólap fekszik a vaskő és trachyt közt, a mely utób-
bi igen el van malivá (G2. és G3. ábra, PETF.RS után.)

Rév. Pestere falu közelében a Togyer-Bita hegyen
a triaszmcszkö üregeiben, valamint a felületen is
barna- és kovavaskö lerakodásokkal találkozunk

nagyobi) kiterjedésben; úgy szintén a Vida folyónál.
E vaskövek, melyek eddig nem értékesíttetnek és
kellőleg feltárva nincsenek, SIURM szerint1 100

rt mísühti (dolomitos), b szerpentin, calcit, mslfiiies vas vegyület és Hmonit, e An-
(lesmkvarcztj-achyf; (Syenit), ifi telér, Jt válaszlap I, r válaszlap II, l liraonit,

m magiietit, s válaszlap.

részben 27*64 yasoxydot — 19-17 vasat, 4O56
kovasavat, 20-00 timföldet, 1*80 magnézlát és 10-00
vizet tartalmaznak.

ÁRAD- ÉS BIHAHMEGYEI ÉRCZEK ELEMZÉSE.

Korbu

Grazsgyur

Árnóth

Korbu

•vttsoxyd

84-21

83-58

81-4-0

61-30

GS-50

oldhatatlaii
rész

1-5

1-41

1-03

M

g.

timfö'.d

0-3-í

2-20

4-60

7 p —

7-50

mész

ny
ny
ny

nv

11 j

maguéaia

ny
—
ny

nv

rézoxyd

ny
—

—

phosphor-
sav

0-22

0-07

ny

BY

O35

kén sav
:

^y
ny

ny

nv

víz

12-50

!2-70

12-50

1 2-50

14-Í30

vastavt il-
lőm

59-—

58-50

57- —

AB'—

48-—

Elemzők: HILLEEKAUD, STÜEM, ZAHEL, MADEE, Bécs.

Psilomelan Korburól, (ÍAHN V. szíves közlése szeiint):
Maugánliyperoxyd == 42*70
vasoxyd = 12-70
kovasav
magnézin, mész

Pyrolusittal vegyes:

... = 40-—
... — 4-60

100-—

... 63-—
vasoxyd „ 21-20
üikkeloxyd &•—
kovasav - ... 4'2Í)
iiiésx T50
víz, oltlliatatlan rész ... 3'10

100-—

Tiszta pyrolttsit:
lluugánhyperosyd ... 76-—
vasoxyií 17-CO
kovasav ... , l"—•
rnagnízia, mésü, vfz 5'40

100-—

kutatások At'tidwegijébwi más ér

Eézérczekre dolgoznak: Duud, Ágris, Aranyág
környékén.

Chrómérczre dolgoznak: Soborsin tájékán.

1 K. v, HAL-EÜ. Eisener:rorkommen 1863. p. 151.
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HTJKYAD- ÉS ZARÁNDMEGYE.

Ziirándmegy éiiek legfontosabb vasércüfeknelyei
Felső-Yácziinál a Magura vetzi vagy Vurfu strineni

begy lejtőin vaunak.
Bariiiivaskö és vasokkor mindjárt Felsö-Yáczá-

nál fordul elő aü angítporplryrtufában, ós pedig a
La fu>iditi-c lejtőn impregnátióképon és felszíni len-

csékben. Az elpusztított vasliárnoroktól a Magura
vetzire vezető gyalogút egy kiálló magas dombon

vezet át, az ú. n. la Grcu fimtini-n. E domb lejtő-
jén számos régi akualiorpadást, hányásokat és be-
omlott vajatokat lehet látni; a hányásokon minde-

nütt Imrnavaskí) és tufád arab öli vehetők észre; az
egész Greu funtini hegy au-

gitporphyrból és ennek tufái-
ból van alkotva.

A barnavaskö üreges, hé-

zagos ; sárga- és vörös-színű
okkert tartalmaz, és általában

a tufából való átváltozás bé-
lyegét viseli magán; itt-ott
kvarczzárváiiyok is találhatók

benne, de mészkő sehol sem
mutatkozik. Egy niég egé-

szen be nem omlott tárna-
vajat azt a képet adta, melyet

a mellékelt átmetsnet mutat.
(04. ábra.)

Egy egészen a Gren funtinihoz hasonló előfordu-

lást említ STUB ' a Magura vetzi nyugoti lejtön Vur-
poduluj tájékán. Az augitporphyrtufa-daraboknak

egyes hasadáslapjain bamavasköves átmenet mu-

tatkozik. Más darabokon ez az átváltozás mélyebben
behatolt a tömegbe, és más darabok ismét teljesen
vaskővé változtak át. A tufában volt kvarcz- és jaspis-
fonalak természetcsen még az átváltozott részekbea
is mutatkoznak. Ennek az átváltozott övnek a kiter-

jedése, a külvájatok után ítélve, tetemes lehetett, de
a mélységet nem lehetett kitudni; de meglehet, hogy
az átváltozás épen a mélységbe nem igen hatolt, éa

így csak sok apróbb hosszú vonalra terjedt külvája-
tokra adhatott alkalmat. A Greu funtiiiitól a Magura
vetai felé menve, az ú. n. Kaié Kosticse és Izvoru
onkuluj tájékán az angitporphyrtufák különös kül-

sejök által szembetűnők; a tufában ugyanis sötét-

1 Jahrb. dtr gtol. K. A. 1SCS. XVIII. p. 491.

n/ii'iott por-
«.

a televóny told és
pbjrtufa , i> sűipavt'res vft^'
okkeiTÓ ía bai'nuvaskové átTÚI-
iozoit tufa, c anyaglap, íi oklíer
kovasKt-nií'ik!;! és pömbűkkol,
£ kvftrGz* is augitpoypliyrknnRlo-
inenit, A fcrarcadftmbok e kong-
loraenittmn jaspisnemiiek is ft
kíitiíaiiyap: vörusljonia, \ftsl'aü

bíivolkcdő agyag.

barnás mészködarabok fordulnak elő, mások pedig

konglomerátszerüek és kvarczgörgetegeket zárnak ma-

gukba; de ezek a rétegok ismét tufával váltakoznak.
Még feljebb a Magura tető felé tufával váltakozva,

fehér, kókessárgaszínü, szemcsés, márvány-szerű mész-
követ találunk, mely arról nevezetes, hogy benne

mágnesvaskő fordul elő. Hasonló mészkövek, de
porpliyrtufa kiséret nélkül találhatók Nftgy-Halmágy
környékén, pl. Eiskuliczán, melyeket STUR a jura-

mész tithon (Strambergi) rétegéhez számit. A Ma-
gúra votzi tető körül több vajat is van ugyan, de
közülök csak egy {Floriani tárna), és ez is csak élet-
veszólylyel volt járható ottlétemkor. Ilyen régi mun-

kálatok még a tetőtől északkeleti irányban la Vurtop

vagy la Gura vertopuluj, keleti irányban la Valco,

déli és nyugati irányban Sohadol Floriani és la Nuhi

tájékán a Vale Cserboje völgyében. A Vertopu régi
bányában gyűjtött darabok és a külvlszonyok után

Ítélve, itt tömött, szilárd mágnesvaskö, (szórványos
üregeiben kvarcz-kristályburkolattal) lép föl majd-

nem függőlegesen a mészkőben, mely kékessárga,
szemcsés ás mészpátban bővelkedő. Némely darabon
sárgasírinű, finomszemű mész-erek húzódnak át, ha-

sonlóan némely ankent-hez vagy ftinczhez. A telep
állítólagos vastagsága l—2 ™/, a csapásirány kelet-
nyugati. A la Valeo és Sohodoli hányásoknál ugyan-
ilyen vaskövet találtam mészezel vegyitve, de a mint
látszik, a vaskő itt csak erekben fordult elő. A Flo-

riani tárnába bementem. A tárna szája zöldessárga,
rétegezett, tömött kvarozban bővelkedő dioritban
van kezdve; azután fehér és kéksaínű mészkő kö-

vetkezik, sok mészpáttal, mely helyenként tökélete-

sen elmállott állapotú;
továbbat mágnesvaskö

jelentkezik, mely úgy
látszik, két lapban for-

dul elő, az első a fekű-
mészkö rétegei után dől,
a második pedig egy
Játható ereszkében füg-
gőleges irányt követ. A

vaskő a mészkövet he-
lyenként erekben és
lencse alakban szövi át,
és viszont a vaskő is
tartalmaz elszórt mészközárványokat. (05. ábra.)

A Vertopi és Floriani darabokon a mágnesvaskö

barna gránáttal van keverve, kivált a hasadéklapokon

UÍOWA*W~

a f^kiiniészkc", í) m&Knesmdíű, c i
jimeaepvaFiK&l, (í mill jtt méSKli
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és hézagokban. A hol a mészpát nagyobb mennyi-
ségben lép följ ott üregeiben a tiszta szép gránát-
kristályok igen gyakoriak. STUK e gránátot nem em-
líti, STACHE T azonban ezen az okon hasonlatosságot
talál e között meg a bánsági mágnesvaskő köaött.
Hogy a fedő kőzet milyen, és hogy mily viszonyok
uralkodnak a fekvés mélységirányában, az nem volt
se észrevehető, se kikutatható.

STUR a mészkő és a mágnesvaskő közt pátvas-
követ sorol föl, mely ép iigy bizonyos határ nélkül
megyén át a mészbe, mint a mágnesvaskőbe. Én
azonban tiszta pátvaskövet nem vettem észre sehol,
és a sok gyűjtött példány közt sem találok. Kérdés
tehát, vájjon nem a már föntemlített vertopi ankerit-
nemü ereket tartották-e pátvaskőnelv ? Az egész elő-
fordulást mindenféle formájú impregnátiós tömegnek
lehet tartani. Igen sajnos azonban, hogy az augit-
porphyrral vagy (mint Florianiuál) a diorittal való
érintkezés viszonyát a mélyebb sKÍntájakban sehol
sem lehetett tanulmányozni.

Florianitól nem messze, Kazanycst tájékán, ake-
resztvölgyi dioritban önálló, helyenként hatalmas
pyrittelérek fordulnak elő sok rézérczczel. Hogy a
Floriáninál említett diorit, mely petrographiailag
tökéletesen megegyező a, vale ponori diorittal, nem
volt-e némi összeköttetésben a mész- és vaskövei,
vagy nem gyakorolt-e bizonyos befolyást a vaskő
képződésére, ezt csak behatóbb kutatások és ezekből
folyó következtetések bizonyíthatják be.

Barnavaskö mint impregnatió dioritban rézércz-
ezel együtt fordul elő : La Posii és Brigyilin tájékán.
La Balanú völgyrészlben igen szép elszórt limonit-
darabokat találtam.

A Brusztnr völgyben, egy régi hányáson vascsil-
lámmal és barnavaskövei kevert kvarez látható.
Szintén a Brusztur völgyből, Dobrinul tájékáról em-
lít még STÜIÍ fehér szemesés mész mellett, mely
agyagosillámpalába van berakodva, amphibolt is,
melybe behintve gránát és mágnesvasko található.

PATEIU elemzése szerint van:

a Greu fimtiui vaskőben
Vertopi inúguesvasköben

56-1 (i *,'o vas
... 62-4 ö,'.i «

3ti-0t »,'o i

Gyaliír-Plocíkft-Teleki telep. (XI. tábla.)Magyar-
országnak e leghatalmasabb vasércztelepe Yajda-

1 Giologie Siebettbfirgens. p. 5-17.

Hunyadtól délnyugat felé esik, és pedig egyrészt a
Govasdia-Zalasd, másrészt a Cserna völgye közt;
sőt Teleknél az utóbbi völgyön is túlterjed. Az elő-
fordulás egészben egy telepvónalból áll, mely Gya-
lárnál teleptönm alakban legnagyobb vastagságú,
és innét kelet felé Telekig, és nyugat felé a Valje
Iberi és Kornyétig változó vastagságban Í '/2 mér-
földnyi hosszkiterjedésben húzódik. Igen valószínű,
a mint már COTTA. és HOFMANN is fejtegették, hogy
nyűgöt felé a Euszka hegyi telepek a gyalári telep-
nek folytatásai. A gyalár-ploczka-teleki telepvonal
tulajdonképen négy (Teleknél öt) párhuzamos telep-
ből áll, melyek részint csillámpala, részint szemcsés,
tömött, vasban bővelkedő (flinczes) mészkő rétegek
által vannak elválasztva. Természetes, hogy e vá-
lasztólapok, mint például Gyalárnál, az egész hatal-
mas kitöltésben csak csekély meddő ékekűl mutat-
koznak, míg más helyen, így Teleken is, -a választó
palarétegek tisztán észrevehetők és az egyes telepek
megkülönböztethetők.

A telepvonal anyaközete csillámpala, váltakozva
szemcsés mészszel, mely helyenként a telepnek fedö-
közete; a esillámpalát délfelé a Cserna völgyében
zöldes színű amphibólpala és gnájsz határolja. A te-
lepek tölteléke barna-, vörös- és pátvaskö (flincz); ez
utóbbi fokép az alsóbb szintájakhan lép föl és az
eredeti töltőanyagnak tekinthető; Gyalárnál csak
apophysisként nyúlik e flincz a tömeges barnavas-
érczbe. Az egész telepvonal csapása egyező a paláé-
val: kelet-nyugati; dőlése 70—80° déli. A telep föl van
tárva:

1. Teleken a Cserna völgyében (Brassói tár-
sulat).

2. Valje Kr.'ntyé-n (Ploczkói társulat, Hofmann
Eáfáel).

3. Gyaláron (kincstár).
4. Valje Iberi (Ploczkói társulat).
A telep vastagsága Teleknél 70—80 m/; Krin-

tyénél 7-22 ™/ ; Gyalárnál 90—120 mj ; Kornyét-
nél 45 "V; az eddig feltárt függőleges mélység G}-a-
lárnál 104 *"/. A gyalári fekűcsiHámpala világosszürke
színű, s rajta finom kovás okker-erek húzódnak át.
A fedő pala sötétszürke színű, némely agyagpalához
hasonló; a csillám igen finom, apró, pikkelyes. A töl-
telékben beékelt mészpadok részint sötétbarnák és
barnavaskőbe átváltozottak, részint pedig kékes- és
vörösszínűek s külsőleg a szemcsés mészhez hason-
lók, hasadáslapokon mészpátverődékkel, a tömegben
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ínésapát-erekkel. E mészpát-erek helyenként íi vas-
ércütömeget is átszelik, kivált a tömöttebb vörösvas-
követ, és üregeikben vörösszínü50—80 wfm nagyságú
kristályok találhatók. A váj utast nagyobbrészt kül-
váj átokban űzik, így Gyalár falu közelében egy egész
vasködombot így fejtenek le. E hatalmas tömzsbe
két tárnát is hajtottak : a Barbara tárnát és egy al-
tárnát. Az elsőben a nagyszerű tiszta vasköbe nyo-
muló vajatok, melyek helyenként 40—50 ™/ széle-
sek, 90 ™f hosszúak és 7—10 "f magasak, valóban
meglepik a szemlélőt.

Teleknél, mint már említem, öt, palarétegek által
elválasztott telep különböztethető meg, melyek a

Cserna jobb partján mind vájatás alatt vannak, ho-
lott a balparton, azaz Gyalár felé a Griinzenstein
telekben csak a két déli telep ösmeretes, (66. ábr.) és
ezek közt is az úgynevezett Stadtwaldbau-ot, mint a
legdélibbet, tiszta fehér mész tölti ki. A föfedö és fekű-
pala szabályosan keletnyugati irányban csap és dél-
felé dől, úgyszintén a választó lapok. A töltelékbeli
mészékek hasonlók a gyaláriakhoz, csakhogy na-
g3'obbára pátvaskőtartalmúak, mely itt a barna és
vörösvaskő mellett nagyobb terjedelemben és meny-
nyiségben fordul elő. Az egyes fejt-ésbeli szintájak a
következők: Granzenstein vagy Stadtwaldbau, Iréné,
Karolina, Juliánná, Josef-Anna, Glückauf és Bau-

holaer. Ez utóbbi bányatelekben a telepet keletfelé
csapásirányban is és vastagságban is átvájták, és mind
a két irányban harmad kori képletekre bukkantak;
és ezzel a telep tovaterjedése megszűnt. Az egyes
telepeknek tisztán kivehető dölósirá-nyuk nincsen;
szabálytalanul minden irányban egymásba fűződ-
nek : mészkő, kovás mész, tiszta kvarcz, világos és vö-
rösszínű pátvaskö, meszes, kékes barnavaslíö, agyag-
pala, és szabálytalan, széles és keskeny erekben vö-
rösvaskö (kékkő) szilárd és porlianyós állapotban;
barna vérvaskő és veseércz egyes zárványokban itt
és Gyaláron szép példányokban fordul elő. Az úgy-
nevezett kékkő (Blaustein), rnely a legjobb vaskő-
nek tekinthető, két fajtában választatik ki, úgy-
szintén a fliiicz is. Mellesleges alkatrészekül vagy
behintésekül említhetők: a flinezben pyrit és igen rit-
kán chalkopyrit és malachit, a hasadeklapokou pedig
pyrolusit, finom levélalakú verődéit alakjában, barna-
vaskövön pyrolusit, apró kristályos burkolati csopor-
tokban, mészpát, hófehér kristályokban és fürtös,
füstszürke csoportokban. A telep mélységbeli tar-
tóssága a mostani kiilvájátok alatt 22 méternyire van
konstatálva. A nyugoti telkekben előforduló vasércz

67. dtra.
a televéujfőld, li vasokker, c csiHáiupala, d vaskő.

átalában jobb minőségű mint a keleti telkekben; a.
takaró televényföld helyenként vastag, más helyen
pedig az ércztartalmú kőzet és.maga 'a vaskő is a fel-
színre bukkan ki. Vasokker minden szintájban forr
dúl elő. A töltelék átmetszetét a 67. ábra mutatja.

Hátszeg vidékén, a Vaspatak, Stei-Demsusi Lá-
kurj és Válj e Feruluj mellékvölgyeiben vannak az
úgynevezett vaspataki vasérczfekhelyek és pedig:
a Lákurj völgy területében: a Facza tttrkulwj, Gerd-
ján és Gerlizsa. Ezekhez volna csatolandó a Cserna-
völgy területéhez tartozó lunka, csernai elöjövetel;
a valje-ferului völgy területében pedig a Facza Fe-
ruhíj és Gaura ferid'tij fekhely. Uralkodó kőzet gnájsz,
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csillám- és amphibolpala, melyeken a hátszegi völgy
felé Domsus-Stejnél durva, sötétsz;;^, kvarczkonglo-
merátok és homokkövek; FarkacDrj felé ezeken is-
mét neogén képleti rétegek nyugszMiak.

E vasköveket valószínűleg vjj- a rómaiak is
használták, és pedig fökép a patai medrében talált
vaskő-görgetegeket és 'darabokat. Az újabb bánya-
mívelet 1790 [táján kezdődött. A P'aczu-turkiduj ne-
vezetesebb fekhelynek fedője sár;a:.;zíníí, gránátban
bővelkedő csillámpala, mely z&Messzínü réteges
gnájszszal váltakozik; feküje kvartzban bővelkedő
zöldesszínü gnájsz. A fekhelyet egy ] l—13 ™/ vastag,
sárga és vörösszínű szemcsés ustszpad kiséri a
fekűben, hasonlóan dől mint a jA]a, t. i. keletnek.
A fekhely csapásiránya észak-dílj, és mint olyan
tömzs jellemezhető, melynek májjnesvaskö a tölte-
léke. Egy csapásirányban több ilv»;n kisebb-nagyobb
lencsealakú tömzsöt találunk, <;;'Ymással vékony
valasztolilpok által összekötve. A rrni^nesvaskö részint
tömött, részint mállott, feküje ÉK fedője felé kénes-

érczben bővelkedő; a záró kőzetben, kivált a fekűpalé-
ban szintén nagymértékű kénes-ércz behintésmutatko-
zik. Hasonló körülményt találunk a Gaura f erűi aj tö-
mött, és a lágy porhanyós facza feruluji mágnesvas-
kövén. Ez utóbbi tömzsben figyelmet érdemel az, hogy
mélyebb színtájaiban egy flinczszerü kőzet mutatko-
zik, és hogy a vaskő tömegét mészpát-erek hatják át.

Lunka-Csernán a Válj e-Négői völgyben sárga-
szinti durva foszlányú gnájszban, és sötétzöldszínü
kvarcában bővelkedő finom rétegű chloritcsiílám-
palában egy körülbelül 1600 ™/ hosszterjedelemben
feltárt tömzstelep húzódik keletnyugoti irányban,
déli dőléssel, mágnesvaskö töltelékkel, mely l —2 mj
vastag, kénes-ércaben bővelkedő. A kitöltést minden
irányban steatites, kvarczos meddő lapok szelik, és
kivált eme lapok közelében túlnyomókig lép föl a
pyrit. A bevájások ezek: Béia, Gábor és János.
A lunka-csernai völgyben helyenként porhanyós,
ankeritos barnavaakő fordul elő ; • mágnesvaskövet
Kriva környékén is találtam.

GYALÁRI í;s TELEKI VASKÖVEK CHEMIAI ELEMZÉSE.
I. Chemiai allcotús.

Termő helyek :

Gyalár kovásvaskő

Telek barnavaskő

Gyalár «

« Barbara

Telek .. ... .. ...

Gyalár külváj. átlag

vasoxyíl

71-í

70-35

66-63

64-86

59-64

73-507

mangán

wyű

—

'•••1\)

—

—

-

i-578

oxydul

—

—

.4-57

3-850

4-7S

—

kvarcz
kovasav

41-28

10-91

10-09

16-38

Öt

14-255

timföld

—

5-95

1-35

0-36

4-13

0-923

mész

0-32

ny
0-41

1-72

10-58

1-525

1
magaézia1 réaoxytl

2-88

ny
0-51

1-55

4- 10

0-801

—

ny
ny

0-06

0-072

l>hos-
phorsav

—

^y
»y

0-20

ny
0-038

kénsíiv

—

0-30

0-15

0-1-2

0-17

0-000

szénsav
víz,vesat.

8-12

7-20

6-39

10-80

11-78

•{•••1 \ 1

II. Tartalom,

Termő helyek :

Gyalár, kovásvaskő .. ,

Telek, barnavaskó

Gyalár, « ... ...

« Barbara

Telek

Gyalár, külvájat átlag

vas

:)2t»l

ÜI-20

•ii;-(H

«i-ÍO

H-Í18

r. 1 -458

mnngío

—

3-OS

3-20

2-C8

•í'-'í-)

3- 1 8S

phosphor

_

HJ

o-os

0-016

kén

—

0-120

0-06

0-05

o-oo
0-03C

réz

—

»y
ny

0-05

O060

Elemző

Bécsi fókémlű hely

MASSANEIZ

Bécsi főkéralú hely

KSKPELY

Aí V^S V N K T X

Külil'líLY
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PLOC/.KAI VASKÖVEK TARTALMA.

(Valamennyi átlát ux oraviínai kénilö hivatal eloiuzései ntún. HOFMANN KAFAEL közlése szerint.)

Termő hely:

Plocüka : Károly, barnavaskó

« Rafael, «

it Segeu Gottes I. barnavasko

« « « ! ! . vörös vaskő

« « « IV. barnavaskű

« VIII.

v a s

62-86

GO20

49-40

63-86

56-70

59'85

m a ii g á n

:)•:!/

3-G9

2-50

0-1(J

1-53

0.72

k v a r c a , SiU-

2-47

J-3á

1-42

8-52

2-17

2-02

A lunka-csernai vaskő tartalma:
Vas ,

ny egyes darabokban 4'76
re?, 0-Ott)
phosphor 0-059

TORDAMEGYE.

To-rocztió, A toroczkói völgy J3órévnél egye.
sül az Aranyos völgyével. Az Aranyos-völgy meredek
oldalait majdnem egészen Bórévig rnelaphyr (augit-
porphyr) képezi. A toroczkói völgy oldalai ellen-
ben magas meredek mészkő-szirtek által tűn-
nek fel. A helységtől keleti irányban az 1130 '"•/
magas Székelykö emelkedik, nyűgöt felé pedig' a
Godárbágó és Hegyóra csúcsok, melyek talán még
valamivel magasabbak mint a Székelykö. A székely-
kői mészkő rnelaphyron nyugszik, a godárbágói
szirtek pedig egyrészt konglomerátokra, másrészt
kristályos palákra vannak rakódva. E mészkövek
geológiai korára nézve a vélemények különbözők.
STACHE' a Székelykövet a jurához számitja; a pa-
lákon fekvőt, szemcsés mésznek tartja. HEMICH 2

szerint a keleti szirtvonal, tehát a Székelykö is a
krétához, a palákon fekvő nyugoti szirt pedig a triász-
hoz tartoznék.

Én csakis ez utóbbi oldalt jártam be, és a
palákon fekvő mészkövet szemcsés mésznek tar-
tom.

Közvetetten a palákon azonban egy vörössziuü
1 Geolciijie Siebőnliirg. 1S63. p. 510.
• FKífí, A'ilíí. Ml. fl-12. sz.

dolomitos közetet vettem észre, mely talán azonos a
HEUBICH említette mészkővel. A tiszta fedömész
színe sötétkéktől a hófehérig váltakozik és külsejére
nézve igen hasonló ahhoz a mészkőhöz, melyet a
Magura vetzi hegyen láttunk, s melyet STUK a tithon-
hoz számít.

Á Godárhágó és Felsönyugó hegy, melyen át az
út a vasköbányákhoz vezet, majdnem csúcsáig kovás
konglomerátokból és meszes palákból áll; itt szarukö-
és augitnotphyr-darabok is találtatnak, melyeket
STACHE is említ, hozzátéve azt a véleményt, hogy itt
ennek a kőzetnek egy öve feltehető. A csúcson túl
már csillámpala következik, mely a Hegyóra magas-
lat felé mészcsillámpalába megyén által; a két
csúcson a már említett mészkő nyugszik. A vasbá-
nyák a Hegyóra keleti lejtőjén vannak. Régebben
még az északnyugoti lejtön is voltak ugyan bevájá-
sok, de ezeket, egyet kivéve (Prudentia), többé már
nem rnívelik. E bevájások a következők: Tubákos,
Felsö-altárna, Alsó-altárna vagy Vashintó. A fek-
helyet ezekkel tárták fel.

A vasérca-fekhely úgy jellemezhető mint érintke-
zésbeli teleptömzB, mely csillámpala és szemcsés
mész közé van helyezkedve; csapásiránya 2 li, dőlése

13
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a palaréteggel egyező, nyugoti irányú, felsőbb szín-
tájakban 50°, mélyebben majdnem függőleges, A
töltelék üreges, mangánban bővelkedő vörös- és
barnavaskö; a töltelék odúiban kristályosodott mész-
pá,t, pyroluisit mint burkolat, wad és okker talál-
ható. Á hasadás-lapokat rendesen mészpátkristályok
borítják; a barnavaskö helyenként porhanyói?, sárga-
színű, földes és agyagos. A tömöttebb vaskő álta-
lában ritka; kvarczbehintéa alig észrevehető. A fedő
mészkőnek oszlopai sokszor összeszorítják a töltelé-
ket, úgy hogy helyenként két párlruzamos törnzs JŐ
létre, melyek azonban ismét párosulnak. Sok helyen
a kitöltés egészen elvész, és csak egy-egy keskeny rés
marad; s az ilyen helyeken a mészkő hófehér, mész-
pátos; máshelyütt ellenben, mint például a Felsö-AI-
tárna<iTekerös»nevü pontján,kékeszöld színű, kemény
mészkő szorítja a telepet a fedőbe. A töltelék vastag-
sága néhány centimétertől 7—8 méterig változik. E
fekhely tartóssága csapásirányban a Polonia hegyig
folytatható; ott rnár tisztátalan, pyrites és chalkopy-
rites, A fekűpalát helyenként 400 mj hosszaságban
vájták keresztalj egészen a telepig; a pala kezdetben
világos színű, tovább sötétszínűvel váltakozik és a
telep közelében zöldszíntívé válik. A mészben, ott
a hol a telep meddő, palarótegek találkoznak;
a mészkövet vékony érczfonalak metszik helyenként,
és vasércaes üregecskék is fordulnak benne elő. |
A vastagság oly helyeken a legteíemesebb, a hol a
pala vízszintes vagy legalább csekély lejtéssel dől.
(68. ábra.)

rézoxytl
kénsíiv
viz és veszteség

ny.
0-155
8-73-1

eS. ábru.
l konglomeiitt és pala (DyiucVerrucuao), ií szemcsés mtÍH/!, 3 niébiwiillámpala,

dolomitos mésükö éa érczfekhely,

A toroczkói barna és cörös vaskő, a buczapestekben
használt fajta, és chemiai alkotása a következő :

man^áuoxvd
Kobalt, nikkel
kovasav és kvurcz
tíiufoltl
mész

7 6-772
10-017

ny-
... . Ü-07S

1-88*1
0-5G6
0-802

Tarfalom ;

vas 53 686
mangán 7-087
kén 0-062
réz ... ny.

(Elemző KERPELT).

ALSÓ-FEHÉR- ÉS UDVABHELYMEGYE.

(Háromszék, Csíkszék.)

Alsó-Rákos tájékán az Olt folyó mellett, mely itt
éjszaki irányából hirtelen nyűgöt felé fordul, és
szerpentin-gabbrót, melaphyrt, porphyritet, tithon-
mészkövet, konglomerátot metsz, — az úgynevezett
Köpatak nyugoti lejtőjén (Kárhágó-hegy) vörösvas-
kö'vet vájtak az Ádám és Dénes nevű bányákban. A
szerpentin-féle fekükőzetet vesebarna jaspis követi,
átmenetekkel vörös-és kovavaskőbe; ezután rendes
rétegű mészpala következik, övenként vaskővé át-
változva, továbbá vörös jaspis, és végre vörös-
színű mészkő képezi a fedőt. A vaskő HEEBICH,
valamint HAUER J szerint iá oolithos vörösvaskö, s
részint azzá átváltozott barna jaspis. A Vöröskö árká-
ban szabálytalan tömeget képez diabasban és szer-
pentinben.

A feküjaspis alatt szürke, palás anyaggal össze-
kötött kvarczos és meszes koiiglomerát fekszik, mely-
ben pyritcsojporíok részint fürt alakban, részint bur-
kolatképen vannak. Hasacléklapokon mangánverödé-

ket lehet észrevenni; gömbszerü jaspiscon-
cretiók vaskő héjjal, valamint kristályos
pyrolusit az alsó-rákosi és vargyasi vaskőben
ismeretesek. COTTA 2 azt jegyzi fel róla, hogy
ez a csapásának folytatásában állítólag a
zöldkő és juramész közé jutott érintkezés-
béli fekhelylyé válik. HETÍBIGH az érintett

<í vörös palákat a triaszképlethez számítja.
j vörös Varg-yais táj ékán az Alsó-Kert hegy csúcsán

előforduló vörösvaskö, réteges, vörös, szíiru-
kőnemü palákbansziibálytalanúl van berakodva. LÖvé-
tétöl északnak a már abbahagyó tt szent-keresztbátiyai
Károly-kohó alatt hatalmas trachyttufa-képletek te-
rülnek el, melyek konglomeráttal és homokkövei
váltakoznak. Ezekben a rétegekben, melyek a neogén-
korszak congeria - emeletébe sorozhatok, l—7 "}''

' üeoloffic Síebenbiiryená p, 297,
• Erzlagerultlttm Uni/arm it. Ríebunblirgens. Pag. 224.
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vastagságban törazs.il/ün'i impregnatiéképen, helyen -
ként. telepszerűen, barna-, vörös-, opál-. pát- (siderit)
és agyagvaskövek fordulnak elő. A tű fa alatt lévő eocén
vagy krétakorszakbeli rétegekben, valamint a szilár-
dabb trachytban a vaskő megszűnik. Két főtelepet kü-
lönböztethetünk meg dél-észalu csapással, keleti dőlés-
sel ; mindakét telepvonulatot egy majdnem vízszintes
réteg födi, melyben siderit lapos lencsékben lép fel,
és ez a réteg 3—4 egymásután következő hegytetőn
tovahúzódik. A nyugoti hegylejtön lévő J/í)ios-telep,
krétaképleti márgában találja meddő végét. A Mik-
fós-telep négy egyes résből, az alatta fekvő Brcda-
telep két résből vagy lapból áll. A keletfelé előforduló
szilárd, szürke augit-ampliibol-tnicliyton túl még
találtak ugyan vaskövet, de korántsem oly kiterje-
désben és vastagságban mint a Jövetei völgyben.
(69. és 70. ábra.)

70. álrra..
a tcleTényíiilii b tufa, durra konglomeráfc, c sárga homokos róteg, traclijt gör-
getegekkel í okkeíos, golyóalkotásri, toTátmn bővelkedő, homokos lianiavaskö
concvétt&kkttl, barnavanfcö i-éte^okkfel, helyenként mgy TajtUgeűgban, d messaes,

iiiárgás réteg.

Az úgynevezett pontusi rétegekben, melyek szürke
agyag-, agyag-, homok- és liomokköképzö'dményekbó'l,
továbbá kavicsból és durva homokból állanak, és a
melyek a Persányhegység keleti területén Fülétől
kezdve Nussbach-ig húzódnak, helyenként siderit és
barnavaskö berakodásokat, valamint barnaszéntele-
peket tartalmaznak. Siderittelepek vannak a baróthi
öbölben Bibarezfalván, Bodosfalván. A homok, ho-
mokkő és mészköves képződmények, főleg az agyago-
sak, helyenként 24—30°/Vkos barnavasköbe mennek
át, így Mogyorós, Ürrnös és Száldobos környékén; a
Bartha-Bércz nagy részét barnavaskövé változott

rétegek alkotják. A Száldobos melletti Gyöpüfej
hegységen bamavaskó'vé változott pontusi rétegek
települnél; és fölöttük durva kvarcz-görgeteg al-
kotta homokos képződmények mutatkoznak, melye-
ket vastartalmú kötő-anyag tart össze, s belőlük
kongloiiierátokat képez.1

A kovásznál siderittelepek, melyek HERBICH sze-
rint alsó Deocom-rétegekben fordulnak elő, a követ-
kező fekvésűéit: A feküközet homokos márga, kövü-
letekkel ; erre sphaerosiderit, azután ismét agyag-
márga, továbbá fekete grafitos felszínü s mészpát-erek
átliatotta homokkő, végül egészen fekete, homokos
és csillámos agyagmárga következik. E változatok
ismétlődnek, míg végre egész vastag padii homok •
kövek következnek. Ezeket a siderittelepeket CoTiA2

és HAUBB 3 is említik és tárgyalják. COTTA, négy
különféle sorozatba osztja e sideriteket: 1. egészen
tiszta siderit néhány millimétertől 0'5 ™j vastagságig;
2. kevésbhé tiszta, agyagvaskőnek nevezett fajta l ̂
vastagságban; 3. csillámpalában bővelkedő agyag-
tartalmú, l—2 ™/vastagságban; 4. p ilás agyagpala,
mely hasonló az angol blitkband-hez éa mállás miatt
sárgásbarna színű. Valamint a homoródvölgyi, ba-
rótli-öbölbeli barnavaskövekeí és sideriteket, ép úgy e
kovásznál sideriteket sem mívelik jelenleg.

CHEMUI ELEMZÉSEK.

Kovasav

timföld

vasoxydul

vasoxyd

mangáuoxydul ...

mangánoxyd ...
rr>ftRK

magnézia. ,

kén
phosphorsav

szénsav

VÍZ

Tartalom : vas ...

AlBÍ-Kúkos

-.. 52'67

.. 5-56

... 28-70

_ 2-72
1-53

.. 2 öt
0'09

... 0-09

... 5'57
99-32

... 20-13

Bibaiezfalva

9-70

24-47

3S-S5

3'11

2-37
062

18-90
2-12

100-14

46-23

Szikidobos

28-80

5-24
48-Oá

1-93
1-56
059

iy
12-73
98-97

33-61

SZÖRÉNY- ÉS KRASSÓMEÖYE.

A Euszka hegynek Euszkicza felé nyúló oldalain
éa lejtőin vannak az úgynevezett ruszkai vasércz-
bányák és pedig három helyen, úgymint I. a tulaj-

i HERBICH. Székelyfáid IS/8. p. 240.

= Zeitfchríftf. Berg v. Hiitteniceten 2861. Nr, 41.
3 Gfologie Sifbctibürgens. p. 287.

13*
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donképeni Ruszka hegyen; 2. a Pareu cn rííts maré
völgyben; 3. Pareu cu ráts mik völgyben. A mellékelt
XII. táblán e három vájatás átriézetiieg van feltün-
tetve. COITAJ szintén tárgyalja e telepeket, azt mond-
ván róluk, hogy csillámpala, gnájsz, szemcsés mész,
gránit-porphyr és zöldkő-phorphyr vegyes rétegeiben
íordúlnak elő. Saját megfigyeléseim és gyűjtött kőzet-
példányaim után a mellékelt táblán jelzett közetsor
nagyjában helyes, csak hogy az agyagcsillámpala név
alatt felsorolt kőzet nem nevezhető valódi phyllitnek,
mert ez a feküközet sárgaszínű, finomrétegü tiszta csil-
lámpala ; a fedöpala pedig világosszínű, kvarczban bő-
velkedő csillámpala,mely tökéletesen megegyezik azok-
kal apaiakkal, melyeket STUK* a branyiszkói kris.
tályos tömegben mint kvarcz-csilláro palákat említ, és
a melyeit helyenként, niint például a Pareu cu ráts maré
völgyben majdnem tiszta kvarczpalába csapnak át;
az e helyen a telepeken beékelt palaközet pedig
gnájszszerü. A zöldköphorphyr és an-
gitporpbyr név alatt felsorolt kőzetet
inkább porphyrszerű mészpalának
vagy mész-brecciának mondanám, mert
a mennyiben azt a ruszkai Fevenez és
József-bányáknál megfigyeltem, sejtét,
zöldes alapanyagában finoman és sű-
rűn beszórt kvarcz- és mószszemek
vannak, mészpát-erek hatják át; só-
savval leöntve az egész anyag, hevesen
pezseg. A pareu cu rátsi úgynevezett
porphyr világossárga színű, s inkább tufához hason-
lít, legkevésbbé sem meszes, és zöldköporphyrnak
nevezhető. A kőzetekkel váltakozó szemcsés meszet
kékszínű finom mészpát-erek hatják át.

A ruszkai előfordulás megjelenése szerint telep-
vonulat. Összesen öt vajas alatt levő egyes telepből
áll, melyek közt és melyek mellett még két kisebb
érczrés és telepkibukkanás ismeretes; ezek egyike,
mint mágnesvaskö-ér a térképen be is van rajzolva.
E telepek a Párén cu ráts felé egyesülnek; s így
Juditban csak egy telep ösmeretes, míg az úgyne-
vezett középtelek (Mittelfeld) csak mint ti palának
a vaskőbe való átmenete tekinthető. A telep vastagsii-
gában fellépő gnájsz-szerü pala igeri bővelkedik kvarcz-
han, és érinek elmállása és átváltozása hozta létre
azokat afészkeket és barna vasköves lencséket, melyek
e s/intájakVmn találtatnak. A telepek töltő anyaga

i lUt- Er:lagmtiMf» Ktiropas. I'ajj. 284—285.
-Jahrb. dvr rj. R. A, XIX k. p. 3!M.

a felső szín táj altban részint barnavaskö, részint
yérviiskö, az alsóbbakban pátvaslcőbe (flincz) megyeri
által, melyben ismét dús flinczet és szegény flinezet
különböztetnek meg. A telepek kelet-nyugati irányban
csapnak, déifelé dőlnek; az Ösmeretes függőleges
magasság 113—527 méterre tehető; az egyes telepek
vastagsága 2—9 "}'; egyesülésök pontjain 18 ™/.
Jellemzők ezen telepekben azok a homoktörnegek,
melyek helyenként a fedőben és mint ennek részletes
helyettesítői fordulnak elő, és homokká átváltozott
vagy mállott kvarozos esiUámpalának tekinthetők.
A Werntr altárnában e homok nem fordul elő, de
például a Lipótban már 30 *"f vastag, és a fent-
érintett porphyrral a választékot képezi a Ferenez
és J'fj^sí/'-telep közt. AK egyes színtájak a Buszkán
következők: Tagiam, György, Mohstárna, Victor,
Linz, Lipót, Lipót-zuíau, aferenczíelepi vajatok: Fv-
rencztúrna, Fülöp, JudítJi,

71. útra.
a CKinámpftlíi, b szemc^s mész, e zülilkűpnrphyr. d , pala-ék, t flincz,

A Pareu cu ráts maré flinczvájat a Ferenez-
József és Tííí/ííei-telep összesitéseül tekinthető. Az
itteni vajatok : Báron és Buron-sulau, körülbelül \S*"f
függőleges magasságban vannak. A flincz helyenként
kénes érczben bővelkedő és mindjárt a bányán pör-
költetik. A telepek legnyugotibb folytatása a kis
pareu cu rátsi előfordulás. A nagy és kis paveu
cu rátsi csapást, egy éjszak-délfelé csapó kvarcz-
pala-lap vágja el. Arra nézve, hogy e lap mel-
lett a vaskövet megtalálják, minden kísérlet meg-
hiúsult, pedig különböző színtájakban 70 méteres
tárnákat vájtak. Mindenütt csak mészkőre bukkan-
tak, s így a kia pareu cu rátsi előfordulási csak
mintegy a főteleptől elvetödött tömzsnek tekinthető,
E tötnzstől nyugotfeló a Te Urs-Legyben ismeretesek
ugyan egyes keskeny barnavaskö-erek, (le a váj utast
nem érdemlik. A nagy pareu cu rátsi külvájat át met-
szetét lásd a 71. ábrán.

A pttivu-luiiyi mágnes-vaskő bányát Losna felé
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nőm művel ik, valamint a Kriríntit sem; az elsőben
mágnes-vaskő egyes lencsékben egy szerpentinféle
kőzetben, a másodikban barnavaskö csillámpalában
fordult elő. Szintén abbahagyott bányák a glaráni és
(lyaln m-f/róink, hol a vaskő csak egyes lenesealakú
törnzsökben fordült e!ő, és nem volt tartós. Ezekre
az előfordulásokra volt a nagy-losnai kohótelep ala-
pítva, mely azonban ma már szintén romban Lever.
A régi lúi gazdag galenit-bánya Ruszkicza köze-
lében, mely a ruszkabányai régibb birtokosok:

MADE-ESPACH KÁROLY, és HOFMANN testvérek alatt
virágzott, már nincs többé mívelésben. Ercze állító-
lag teljesen ki ékelődött.

A Ktmiuiíurán porpliyr (fedő) és csillámpala
(fekü) közt mágnesvaskö fordul elő; némelyek szerint
a pareu cu rátsi elöjövetel folytatásának, mások sze-
rint fékülapjának vagy társának tekinthető, a mely
utóbbi nézetben én is osztozom. A bevájások e telepen
vagy tömzsön voltak: János, Ernő, Ertiő-zitbaii és
Barbara.

A VASKÖVEK CHEMIAI ELEMZÉSEI.*

Vasoxydiü

Yasoxyct ...

Mímgúno^yd

Mangánoxydul ... _. ...

Kvarcz és kov.isav

Timföld

Mész

Magnézia

Kén

Szénsav

Rézoxyd

Phospliorsav

Vas

Mangán

Kén „

Réz

Pareu ou ráts,
flincz

41-73

—

0-95

19--13

0-34

1-00

3-80

1-3

3MO

—

32-45

0-73

Ritezka, Űíccx

39-80

—

—

22-29

0-50

1-80

3-13

2-41

29-35

—

Te

30-94

_

Pareu cu rtts,
aukerit

1 1-46

—

—

29-41

0-19

20-04

4-43

1-82

26-43

—

t, r i> a, l o

8-90

—

Ruszka,
barn&vaRkő

71-328

5-937

—

7-805

0-90

0-62

0-54
RB.V

0-005
víz veszt.
11-861

0-47

0-51

n :

49-93

4'13

0-00-2

0-35

Buszka mállott
barna vaslifl

61-511

7- 102

—

15-282

3-49

0-82

0-44
8*V

0-17

10-748

0-24

0-17

43-06

4-98

0-05

0-07

Rnszka, rostof
barna vaskő

47-70

2-18

—

27-48

5-OG

2-90

2-46

0-95

13-16

—

33-39

1-31

0-38

Pár cu luiig,
máfíuesvüskü

75-03

—

—

8-51

4-90

11-80

—

54-33

—

Lunktíny. A Bágyeshegynek Csaka cu bráz neve-
zetű éjszíiki lejtőjén a Valje lárgu völgyben, mely a
Tople-völgynek ogyik ágát képezi, csillám- és chlorit-

' (Dr. BRASDT 1..2., 3., 6., 7. KEHPELY 4., 5.)

pala közt egy ba.rnavaskö-telep lép fel. (Stefani.)
A chloritpala és a telep közt a feküben több méter
vastag kvarczrétcg van közberakódva, mely a telep
közelében mállott állapotú, A chloritpala feküje
szemcsés mész; a telep fedője csillámpala. A telep
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éjszak-dél irányban csap, nyugat felé dől; terjedése
éjszak fele el van vágva, dél felé azonban több vajat
van, részint a főtelepre, részint ennek társlapjaira,
úgymint Seschu-, Károly- és Grop-ra hajtva. A telep
vastagsága l—5 mf közt ingadozik ; Károlynál a
kvarcz-kiséret elmarad és mész képezi a fekűt, pala
a fedőt, A vaskő hézagos, barna- és mangánban bővel-
kedő vörösvaskö, itt-ott pyrolusit verödékkel; a mész-
kő felé a yaakő mangánban bővelkedöbb, feketeszinü
és mint úgynevezett kékkő vagy fekete vaskő külön-
böztetendő meg; a pala felé ellenben a vaskő vöröses
és vesebarnaszínü. Feltűnő jelenség az, hogy a vaskő
nem mint szilárd vagy egybeömlött tömeg lép fel,
hanem egyes darabokban, melyek barna és vörös
okkerrel és agyaggal burkolvák. A mészkő felé a töl-
telék gyakran egy konglomerátba megyén által, mely
mészkőből, vasköböl és mészpátból áll. COTTA l

érintkezésbeli másodlagos érczfekhelyeknet tekinti e
lerakodásokat, a mennyiben közetkimosásbeli üregek
kitöltésének tekinthetők közethatárok által vezérelve.
Én a stefani előfordulást érintkezésbeli teleptömzs-
nek tartom, néhány más lunkányi fekhelyet pedig,
mint a facze-htpit impregnatiós tömzsnek vélek.
(72 és 73. ábra, az utóbbi COTTA után.)

73. ábra.
a csillámpala, 6 flgyftg és vasokker vaskővel (fekhely), í mállott kvarcz,

d szilfcd kvarczit, £ eh orítpala, / szemcsés mész.

Facze Lupnál agyagban és okkerben, mely a mész-
kőnek felszintes üregeit és hasadásait kitölti, barna-
és vörösvaslíö egyes apróbb tömötíebb darabokban
mint babércz fordul elő. Tomesch-nél az előfordulás
hasonló a stefanihoz : caillárnpala a fedő és a fekü,
s ezt kvarczit kiséri a fekhely közelében; a pala oly
mállott, hogy helyenként egész homokkitöltésnek
tekinthető ; a vaskő barnavaskő és vérvaskö ; csapás-

' EnlagerstStten Európát, p. 283.

irányban a telep nem tart sokáig, és csak egy hegy-
lejtön ismeretes. A Stefani-telep Fülöp altárnájában
az ott lieresztülvájt kemény kvarcz kísérő lapban
egy galenit-darabot is találtak. Aforrazesti előfordu-
lás ismét a facze-lupihoz hasonló : barna és vörös-
vaskö, mészkőben ; határolója csillámpala. — Meg-
említendök volnának még a Olcidnán történt újabb
kutatások barna- és vörösvasköre.

A LDNKÁNYI BARNA- ÉS YÖRÖSVASKÖ ELEMZÉSE.

(Dr. BRAÍÍDT szerint.)

Vasoxytl 53'40
mítngánoxyd _ ... 7-05
kovasav 20'03

timföld 8 62

más?. , .- 1'42

magnéziu... , - 072
kénsav - 8'76

T a r t a l o m ;

Vas
mangán 4-23

Nadráfi és letránhegy területében több, részint
abbagyott, részint még mívelésben lévő vasköbánya
van, s köztök legérdekesebbek azok, melyek a Magnra-
hegy nyugoti lejtőin fekszenek, úgymint a PeRnitz,
Doszucsepsi, Vezurin, Baszadie, Pestiera stb.

A Doszucsepsi bányát már nem rnívelik; fekvése
a Tri-hotárű csúcstól délfelé esik ; kvarezos erek vas-
kövei szerpentines kőzetben.

Pellnltz. Itt három párhuzamos érezrést vagy
lapot lehet megkülönböztetni: egy úgynevezett fedő-
és két fekűlapot. A fő fedöközet nagyon átváltozott
mészkő ; színe zöld, helyenként tömött szerpentinhez
hasonló, más helyütt pedig dúsan hinti be gránát, és
valódi gránát-mésznek mondható; ismét más helyen
réteges, palaszerű, de gránátot még lehet benne ész-
revenni. A fekükőzet eruptív, azonos a moraviczai
szyenittel vagy a bihari dacittal (csakhogy valamivel
sötétebb szinti, zöldes), tehát andesin-kvarcatrahyt,
A gránát-mész (itt zöldkőnek mondják) és traehyt
vagy szyenit közti teleptömzs tölteléke mágnesvaskö,
limonit és vörösvaskő; az itt helytelenül pátnak
nevezett közét pedig nem egyéb mint vascsillámban
bővelkedő ankeritos, mállott állapotú mészbreceia.
A kitöltésben kvarcz és mállott szyenit sok pyrittel
fordul elő, mely utóbbi erekben, sűrű kristálycso-
portokban és mint burkolat vehető észre.

Az altárna mind a három telepet metszi'; a
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fekűlapok csak mint vékony érczes rések vagy sza-
lugok lépnek fel; a fekfílapban 1 — 1-5 "f vastagságú
mágnesvaskő; egyes szintájakban azonban a vastag-
ság 10—12 méternyire rúg; a csapásirány szabályta-

íi szj€uit (Ande&ili kvurcztrachj't), fc gi-úilHÍniéKakö, e Hze]ncsés íiléfiz, (l pflínitzi
lelepíőmzEük, e pöla és homokkő.

Ián, átlagosan 4/i—&h, a dőlés déli. A csapásiránybeli
folytatás a Magiira tetőn túl eddig nincs megálla-
pítva; aa úgynevezett külvájat, úgylátszik egészen
független külön tömzs a fedöközetben; a meddő
lapok az egyes éreztelepek közt különböző vastag-
ságúak, 15—24 m/ közt változók és a már említett
gránátban bővelkedő, zöld, helyenként szerpentin-
szerű kőzetből állanak. (74, 75. ábra.)

Az eddig feltárt érczes mélység 41—47 "y.
Vezurin mágnesvaskö-tömzs gránátraészköben.

:'||)A' l"qU^^
a grállátraészkö b lúgj' palás, vasokkcros réteg, c mcdd^ lap, d tömött mágnes

vaskő, e okkcres vörösvaBkö.

Rasgadic. Mágnesvaskö, vörös- és barnavaskö
szintén gránátmészben; tömzs; külvájat; (76. ábra.)

Gyalú aássú, Sermerin S'gur, Burna, Facza ma-

guri, Gronyecz cu arele, Só dóm, Eotana, Krakú orle,
Blidár.; — mindannja hasonló de kisebb mágnes- és
vörösvaskő előfordulások.

Pástiéra a Facsa Valje Saccában, egy érintkezés-
béli tömzs vorössziníí, mészpát-erek
áthatotta szemcsés mészkő (fekű) és
finom, de különböző fokozatban a
durva szeműig változó, csillámban
bővelkedő, fehérszűiűkvarczkonglome-
rát (fekü) közt. A fő vajat a Faoaa Czen-

sului keleti lejtőjén van. A vaskő meszes, porhanyós,
vörös- és barnavaskö és ankerit. (77. ábra.)

ff. ábra.
telovényfíild, b kou^omoráf. : nníszty, d vaskő.

A PELLNITZI VASKŐ ELEMZÉSE.

{SCHNKIDER L.-tŐl.)

Vasoxyd
mangáncrayd
kobalt
kvarca, kovasav
timföld
mész
magoézia ... .„ .._ ...
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phosphoreav
kénsnv
víz, vesateség

T a r t a l o m :
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1-930
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100'-
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Tirnova, Oliabicea, Deliiiyest. Az éreztartalmú
közét gnájsz és csillámpala, a Tilfa Pobulujtól hú-
zódik 90—250 ^ szélességben dólnyugoti irányban
a Magura mik, Magura maré, Tilfa Sokuluj, Tilfa
Fmetuluj-on át egészen a Galbin-ig, a mely utóbbinak
déli lejtőjén az ércztartaloul megszűnik. A déli foly-
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tatásban még csak Tilfa Kimpuluj-hegyen van egy
érczfószek. Az egész csapásirányában 9 telep ismere-
tes, több fedő- és fekű-kisérövel vagy lappal. A vas-
kó nagyobbára kovamangános ("Fowlerit és Tephröit)
és sárga-szürke, vörösszürke és vörösbarna színű;
továbbá barnavaskö pyrolusittal. Sötétrózsasaínü ko-
vamangán a 6-ik telepben fordul elő.

Lupák és Kölnik közt a Tilfa-Zapuhá hegytöm-
zsön alluvialis lerakódásban, mely a Bersaviczától a
Tufa, Ferendiáig 14—30 ™/ vastagságban terjed, 2—3
elválasztott rétegben mágnes- és vörösvaskö fordul
elő. Tilfa Zapuluitól Moravicza-felé e lerakodás cail-
Mmpalává változott át; Bersavicza felé pedig köszén-
képleti homokkövön nyugszik. A legfelsőbb alluvialis
réteg legkiterjedtebb s görgetegekből és homoktöraeg-
böl 611, melyben a vasérczek szintén mint apróbb tör-
melékek fordulnak elő. Az egész ércztalmű lerakodás
homokkő, gnájsz, csillámpala, szyenit és gránit-tör-
melékből áll; a vaskó ebben az anyagban mállott, he-
lyenként fejnagyságú görgetegekben fordul elő; né-
melyikben kénesérczet lehet találni, és valószínű, hogy
ebből is keletkeztek. (78. ábra MABKA titán.)

78. ábra.
(i aUuvium, vi-rakodás jellemü, & allnvitim, de nem ilyea jeliemii. (Jégártiordta
képződmény ?), c homokkő (köszénképlet), il csülámpala. A fekete ronalktik az

a és f> rétegben ideálisan jelűiül az érez előfordulását.

BOEKH JÁNOS 1 Szörényböl szép , mangánban
bővelkedő, de úgylátszik nem tartós barnavaskövet
említ, mely telepekben Versecz maré hegy mellett
(Hormont) és a Cioka Prilipeionia hegyen fordul elő,

Moravicza-Dognácska. E bányauradalmakról sok
beható régibb és újabb értekezést ismerünk, úgy
hogy bátran állíthatjuk, hogy alig van hazánkban szak-
férfiú, ki e jelentékeny és nevezetes előfordulást vagy
e leírásokból, vagy saját látogatása után átalánosság-
ban ne ismerné. E kerület geológiai viszonyával fog-
lalkoztak. ugyanis : FERBER és BoRN,3 KEZT,' Z.EPHA-
EOVICH , CASTEL , KUDEEN.Í.TSCH , HA.UEK,* COTTÍS

t. Kőd. isrr. P, 377.
- Gubirtie und Bergicerke Ín Ungarn 1780. 44—47.
s Jahrbuch d. geul. R. A. 1851. p. 151.
' Geotoi/ie dér őst. ung. Monaniiie p, i89.
* Erzlayerst. Europas. p. 288. Bánat und Serbien.

ScHEOECKENSTEINj1 MABKA,a PoSEPNY éfi mások ; kö-

zettanilag Dr.SzABó JÓZSEF 3 jellemezte; az ásvány-
tani részt illetőleg pedig fel kell említenem VESZÉLY
GUSZTÁV fáradhatatlan kutatásait.

A moraviczai előfordulás felvilágosítására ide csa-
toljuk MABKA. G. térképét és SZABÓ J. ide vonatkozó
geológiai átmetszetét. (XIII. és XIV. tábla.) A mo-
ravicaa- dognácskai vasérczfekhelyek úgy jellemezhe-
tők, mint érintkezésbeli tömasök és részint mint ércz-
telepek szemcsés rnész, csiMmpala, gnájsz és szyenit
(bánátit, dacit, andesin-kvarcztrachyt) között. Az álta-
lános csapásirány 2/t 8°—3A egyező a ínészkö csapás-
irányával. A fekhelyek kiterjedése körülbelül 2Va
mérföldre tehető.

E fekhely kiterjedésének fele a Dánielhegytöl dói-
felé a dognácskaij ésaakfelé pedig a moraviczai bá-
nyanradalmat képezi. Az erezek a felsorolt közetek-
ben, a mészkőnek vagy az érintkezésbeli kőzeteknek
alakját követve mint szabálytalan, ékszerű testek
lépnek fel, gránátos kőzet kíséretében, mely helyen-
ként tiszta gránátsziklába csap át.

A mészkő többnyire fehér, szemcsés, kristályos.
—- a választóíapok felé tiszta gránátba átmenő; más-
helyütt a valódi gránát eltűnik a mészkőből. Legmé-
lyebbre hatol a mészkő a szyenitterületben. SZABÓ J.
a Teréz érintkezésbeli képletből kékes mészkövet em-
lít, mely nagy és aprósaemű. A bevájások és egyes
fekvések éazak-déli irányban a következők: Ame-
íie-nél a meszet egy körülbelül 30 */ vastag diln-
viális réteg fedi, melyben vasérezek fordulnak elő.

j Ez után meddő érintkezésbeli réteg következik mész
és csillámpala közt, és erre ércaben bővelkedő érint-
kezésbeli réteg iSöjj/iídí-nál.

Az erezet egy körülbelül 30 ™/ mély aknával tár-
Iák fel, mely akna összefüggésben lesz a moraviczai
völgyből hajtott legmélyebb Adolf-altárnával. Meg-
említem még e helyen a Kriván-i, SopHia felett., mely-
ben érczrések vannak csillámpalában. Sophia után
következik Pauhw, mely három vájatból á31: Paulus-
Zubau, 1-sö éa 2-ik telep; az érintkezésbeli réteg
nem érczes, a csillámpala át van változva, és az
erezek mint hatalmas övszerii impregnatiók a mész-
ben lépnek fel, nevezetesen az Elnniti>ni-ie\elú>en.
Itt találkozunk legelőször a szyenittel, mely az érint-
kezést megzavarja, de helyenként maga válik erezesse.

1 Főldt. KKzl. 1870.
= Jahrb. ilcr. géni R. .1. XI\. B. p. 321.
3 íőldt. A'3;;. LS'ití. 11. 11 .̂
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Pauhisnál a mészkő egy kelet-nyűgöt irányban csapó
lapot rnutat, melyen föképen vörösvaskö lép fel.
Franciskánál kezdődnek továbbá a gránátközetek és
szyenitek mészkő nélkül; a külmüveletek Ignátiusnál
nem igen hatolnak a mélységbe; s itt egy hatalmas
kelet-nyugot irányban csapó pala (phyllit) kidudoro-
dás lép fel, az éreztartalmut elvetve; és minthogy az
ebbe a phyllitbe mélyesztett aknákban nem találtak
erezet, az a nézet vált általánossá, hogy az erezek e
paláiétegéjszaki dölésénekroegfelelölegszintén éjszak
felé és mélyebben húzódnak tova. A Paulus első és
második vájatában hatalmas bólusz szerepel, melyben
elsőrendű vasköfészkek fordulnak elő. A rnészkö a
felsőbb színtájakban mállott, kilúgzott, üreges; az
üregekben vaskő van lerakódva; Moravieza falu felé
az érczhegynek keleti lejtőjén mészkő fordul elő egy
kisebb elszigetelt csoportban. Teréziánál a mészkő,
a gránát és a traehyt sokszor váltakozó rendszert ké-
peznek. Deliusnál ismét mészkő lép előtérbe, és a vas-
kövek a uyugoti választólapon fészkekben húzódnak
tova. A deliusi vaskövekben fedezte fel VESZÉLY a
ludvigit ásványt.1 A keleti választólap hatalmas ércz-
lerakodásaival Dognáeska-felé húzódik. Terézia és
Reichenstein közt a Terézkutatásban egy elszigetelt
mágnesvasköfészket ismerünk szyenitben. A keleti vá-
lasztólapon következik/l i/rá/,az átelleni hegyoldalban
pedig Reichenstein és Gabe Gottcs. Itt ismét mészkö-
vei találkozunk, mely Deliuson át Carolináig tart, a
hol szyenit töri át, de azután tovább húzódik Stcfani-ig
a dognácskai vasút ereszkedöjéig (Brernsberg). Nagy
félbeszakítás után, a hol csak pala és ezyenit lépnek
érintkezésbe, újra mészkő következik Miksánál, déli
folytatásában félbeszakítva György tárnánál, Stt&anná-
nálés Elisabeth-nél, míg végre Johanni-iól kezd ve há-
borítás nélkül mindig szélesebbre terjeszkedve, a Her-
herstein hegyen át Kalináig tart. A fentebbi félbeszaki
tásokat dól-éjszaki irányban számítva, az 1.2. és 3-ik
szyenithasadéknak nevezik. Fcrdinánd-ná,} a töltelék
pala és mészkő közt trenaolith. Ebben fordulnak elő
a vajas alatt levő réz-, ólom- és czinkérczek. Ez a
tremolith töltelék a Ferdinánd altárnáíg, a 2-ik hasa-
dékon túl is eltart, a 3-ik hasadéknál azonban már
gránát helyettesíti. Az előforduló vasérczek: mágnes-

! A ludwigit tartalma ez :
Bórsav IG'Oít
vasoiyd 39-92
vasoxj'dul 12-46
magnézia .., . S1P69

Too-i<T
MADERBPACH : MAGYARORS/.ÁCÍ VASF.HCZ-FEXHKLYKJ,

vaskő-, barna és vörösvaskö. A deliusi vaskövek föl-
desek, porhanyósak, a <7aroto-beli vaskő kénesércz-
ben bővelkedő, a Péter és Mi-beli kénesérczes mág-
nesvaskö, a Márkus béliek szintén kénes érczesek,
Éliás- jEuocft-beliek pedig vörös-vaskövek. A hol a
mészkő teknöket és dudorodásokat képez, ott az ércz-
tartalom is hatalmasabb; ellenben ahol araészkőmeg-
szűnik kristályos lenni, ott az ércztartalom is elmarad,
vagy legalább annyira csökken, hogy a vájatást többé
nem érdemli meg, mint például Aurorá-íól délre, a
hol csak ankerit mutatkozik. Péter-Pálnál, Márkus-
nál a keleti hasadéklapon (ostliche Scheidung) az
ércztartalom a szyenit-liatáron dúsabb, és maga ax
érez is tisztább mint közvetetlen a mészkő mellett.
A leghatalmasabb gránát-töltelék a nyugati lapon
(westlicheSűheidung), ne vezetésen Lobkowit e, Margó,-
retha és Jttiianita-telkekben található. Az itteni vas-
kövek igen tiszták és nincs bennök kénes érez. Neveze-
tes jelenség azonban, hogy ez a nyugoti éreztartaiom

79. ábra.
l alkatváltott, kristályos mészkfi, 2 csülimpala, 3 audesin-kvarcz trachyt,

), í gránátkíizet, 5 vaskó.

a moraviczai oldalon silányabb, gyengébb, mig a kele-
tin hatalmasabb. A deliusi telekben van a ludvigit
termő helyén kívül a veszélyt nevű ásvány termő
helye is.

Teréziánál tremolith lép fel és mágnesvaskő-
oktaederek fordulnak elő. Márkusnál az előfordulás
telepszerű, különben majd mindenütt tömzsalakú;
a márkusi teleptömzs tartama csapásirányban körül-
belül 150 méternyire tart; az átlagos vastagság
3—4 mf; a töltelék vörös-és mágnesvaskö, de kénes-
érczben annyira bővelkedő, hogy csak a fele hasz-
nálható olvasztásra. A Carolus vaskötömzs alatt egy
pyrit-tömzs terjeszkedik; arelchensteini érinkezésbeli
trachyt teljesen kénesércz-erektöl van. áthatva és im-
pregnálva ; a Márkus és Pálféle mészkövet ritka szép-
ségénél fogva szobor-márványul használják, úgyszin-
tén a dognácskai szyenitetis. A moraviczai érez áta-

14
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Iában véve jobb minőségű, mint a dognácskai, mely a
másodlagos képződés jellemét viseli. Az utóbbi ércz-
terület mélyebb színtájaiban a pyrit-tömzsök gya-
koriak ; míg Moraviozán csak a Carolüsbeli és Nikolai
szintájban ismernek efféle pyrit-tömzsot, de azután
a gnájszban és a csillámpalában annál több a kénes
érez. Érdekes jelenség a dognácskai Karolina bányá-
ban egy tölcsérforma gálmaberakodás, mely a Simon
és Jüan gránát-hasadékán látható.

A inoraviczai tömzsök egy átmetszetét, HAUEE
után, a 79. ábrán mutatjuk be.

Az úgynevezett szyenitet, mely külső minősége
után ítélve, csakugyan egészen a régi kristályos kö-
zetekre vall, NIEDZWJEDZKI nem tekinti trachytnak,
de szyenitnek sem, minthogy a plagioklas benne az
uralkodó. Az andesin-földpátnál fogva kvarczdiorit-
nak mondja. SZABÓ véleménye az, hogy ez a kitörés-
béli közét andesin-orthoklas-kvarcz-trachyt, vagy
andesinkvarcztrachyt. Szerinte e közét a Bogsa-
Dognácska közti környéken a legfiatalabb, s a phyl-
Ktekböl és a másodkori mészből nyomult föl, melyet
HAUEE krétaméaznek rajzolt be. Minthogy azon a
tájon eocén, oligocón és neogén képletek nem for-
dulnak elő, ezekkel viszonyba sem jöhetett; de más-
részt tagadhatatlan, hogy a településre nézve a Bihar
és Vlegyásza csoportbeli eruptív-kőzetekkel egy és
ugyanazon csoportba tartozik; az ásványtársulásra,
sőt a granitoidos külső minőségre nézve szintén
megegyezik vele, és így mint a Vlegyásza-csoport-
belit, harmadkorinak tekintjük, ép úgy a moravicza-
dognácskait is van okunk annak tekinteni. E nélkül
az analógia nélkül bizvást másodkormak is tarthat-
nék, sőt csupán külsejét tekintve, mely szerint a föld-
pál, az amphiból, meg a biotit mint uralkodók tűn-
nek elő, volt némi ok a szyenitnek való neve-
zésre is. De a Vlegyásza-csoportival szemben az
analógia fölötte nagy, és így a moravicza-'dognács-
kait is azon korszakbelinek lehet tartam, a minek
az andesin - kvarca - trachytot (ÖTACHE dacitját) a
Vlegyásza hegység csoportjában. A földpátok bázi-
sos volta arányban áll a viszonyos korral; és hazánk-
ban ép úgy, mint egyebütt, elég határozottsággal
kimondhatjuk már, hogy a trachytok sorában az
anorthit- és bytownit-trachytok kitörése volt az
utolsó, mely eltartott a szármáti rétegek lerakodását
közvetetten megelőző időszakig. Ezt a kitörést a lab-
radorit-trachytok kitörései előzték meg, a mediterrán-
emelet képződése idejében; az andesin-és még in-

kább az oligoklas- és orthoklas-traehytok azonban
a mediterrán időszak előtt is kitörhettek.

A moravicza-dognácakai andesin-kvarcz-trachyt
a régiebb trachytokhoz számítandó; a neogén kor-
szakot megelőző kitörése legalább is az oligocénbe
helyezendő ; s minthogy az a vidék a mediterrán idő-
szakában talán nem is volt tengerfenék, a mediter-
ránemelet rétegei rá nem is rakódhattak; fiatalabb
kitörés színhelye azonban ép oly kevéssé volt, s ebből
magyarázhatjuk ki azt a tényt, hogy nincs benne
rhyolithos képlet (mint a Mátrában), hanem a kristá-
lyosodás alkatváltó folyamata háborítatlanul folyt le,
úgy hogy a kőzet csak kivételesen porphyrszerű, kü-
lönben rendesen granitoidszerü, sőt helyenként való-
ban gránitezerü is.

A palák az ércztartalom közelében, ép úgy mint
a trachytok, mállottak, lágyak, porhíinyósak. Ezek
az átváltozott csillámpala- és gnájsz :kőzetek közép-
tagokúi állanak a mészkő és az eruptív kőzet között,
s a. hol az utóbbival érintkeznek, ott több méternyi
szélességben át vannak változva, lágyak és kvarcz-
nélküliek,

Az erezek többnyire szabálytalan dudorodású,
lefelé ékszerii testekfíl lépnek föl; az ólom- és réz-
érczek tömlő alakú tömegekben mint másodlagos
kitöltések, nevezetesen mint a mészkő kristályosodása
és a hegyemelések alkalmával képződött hasadékok és
rések fordulnak elő. A vájáat érdemlő vaakö előfordu-
lása nagyobbára az eruptívközet területére szorítkozik.
Az egyes vasköteatek hosszasága 37—90—150 m/ ;
átlagos vastagsága pedig 2—37 mj ; mélységük 28-
75 "f.

Két vagy több egymáson fekvő tömza vagy
telep nem fordul elő; a valódi ércztartalmú töl-
telék a gránát mellett többféle ásványt tartalmaz,
melyek a mészkő átváltozásakor kovasav hozzájá-
rultával keletkeztek. E töltelékben van: gránátkő,
aniphiból, ohlorit, aszbeszt, tremolíth, talk, szarukö,
kvarcz, kovapala, mészpát, analczim, apophyllit,
wollastonit, zeolith stb., valamint átváltozott gnájsz-
és csillámpala- darabok, gumók és görgetegek. Te-
réziánál e töltelék az eredeti mészkötelepet terje-
sen helyettesíti; e tölteléknek fele tiszta kemény
gránátkő, vaskövei finoman keverve. E keverék
lassanként vasköbe megyén át és hatalmas tömzsö-
ket képez. Pátvaskö az egész területben nem
fordul elő, de mindamellett igen valószínű és fölte-
hető, hogy a mágnesvaskö eredetileg pátvasköböl
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keletkezett. A gránát-kristályok nagyobbrészt zöld-
színüek, helyenként vörö?ek és barnák, ritkán átlát-
szók és MARKA szerint három alakban fordulnak elő
(rliombdodekaeder, deltoidikositetraeder és e kettő-
nek egy kombinaeziójában). A gránátnak egy elmál-
lásbeli állapota a, bólusz, rnely Paulus, Danieli, Ca.ro-
lus és Simon Judáuál igen lényeges szerepet játszik.
A mágnesvaskö főképen rhombdodekaeder alakban
fordul elő, és némely helyütt természetes vonzó
mágnessé válik, nevezetesen a Dánielhegyen és Fran
ciskán. Az összes vasköelöfordulásnak a mágnes-
vaskő hozzávetö becslés szerint 16/ao-ad, a barnavaskö
s/ao-ad, a vörösvaskö és a vascsillám Vso-ad részét
képezi.

VESZÉLY GUSZTÁV úr szívességéből Moraviczán
és KATZEB úr szívességéből Dogriáeskán igen szép
kőzet- és ásványgyüjtemény birtokába jutottam,
melyből a következőket említem föl :

Gránát zöld,bania és vörösszínti kristályokban,
tremolit részint magnetittal, részint ealcittal, to-
vábbá : calcit, greenockit, magnézia-csillám, chal-
cedon, kvarcz, niagnetit, diopsid, kliiioehlór, lud-
wigit, lazurnialachit, aurichalcit, szerpentin, spha-
lerit, galenit, bomit, cerussit és pyromorphit. Elő-

fordul továbbá még mind a két helyen: wad, ma-
lachit, chrysokollrt, göthit calciton, hegyi bor, pis-
tacit, dolomit, azurit, veszélyt, erythrit (csak Mora-
viczán) termés réz, allophan, antimonit, anglesit,
aszbeszt, fakóércz, gálma, pyrit, termés arany (tra.-
chytban, Markustelep) markasit, gipsz (vérvaskő-
üregekben Paulus), opál, pyrolusit, pyroxén, magnetit
és bismuthin, — Mint újabb pseudomorphok emlí-
tendők: fassait vesuvián után (Csiklova), markasit
chalkopyrit után; markasit magnetopyrit után (Dog-
nácska), scheelit, cobaltin, epidottal (Csiklova.)

Szélcid-üál a harmadik kőszéntelep mellett 0-3—•
0-5 vastag siderittelep fordul elő (Garbón).

Stájerlakon (Steyerdorf) liaszképletben a kőszén-
telepekkel váltakozva, összesen 41 sideritréteg vagy
telep ismeretes, s ezek közül vajast érdemlő 9, úgy-
nevezett vesetelep 21, vajast egyáltalában nem
érdemel 11. A kisebb kenyéralakú gömbökben itt-ott
néha sphalerit, pyrit vagy mészpat található. A tele-
peket helyenként naárga, agyag vagy kvarezoa vaskő
helyettesíti. Az erezek, valamint kíséröjök vagy luel-
lék-kőzetök, a palaagyag, sokszoros elvetődést szen-
vedtek. A siderit-termelés 1855-ben Sál tonna,
1875-ben 15.78G tonna volt.

KRASSÓMEGYEI VASKÖVEK CHEMIAI ELEMZÉSEI.

I. Ch&iniai alkotás.

A termőhely
és a vaskövek :

Székül : Blakband

Stájerlak, Ánina: Blakband

Oravicza : agyagvaskó
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Az oraviczai és szásgkai vaskő előfordulása a
moravicza-dognácskaihoz képest igen alárendelt he-
lyet foglal el ; a vasérczek e helyeken jóformán csak
a fém-érczes fekhelyek kibtikkanásain fordulnak elő.
A tilfa-vttdarui szyenit és mészkő közti pyrittömzs
kibukkanása szolgáltat nagyobb mennyiségben bar-
navaskövet ; pala és gránátmész közt a kis-tilfai
altáruában mágnesvaskövet éspyritet vájnak ; a telep
vastagsága 5 — 9 mf . Polyearp bányán l — 2 ""j vas-
tag barnavaskő, mészkő és pala köat fordul elő ; az
érez alja pyrit; a barna vaskőben sok wad található.
Koazmtiz tájékán bamavaskö-fészkek az úgyneve-
zett rókusi töltelékben. Rtuleriú-'a barna-, vörösvaskö
és mangán nagy kiterjedésben. Scvermi-n barnavaskő
coiioretiók, Sabinú-ii mágnesvaskö fordul elő.

Szászkán négy közetképlet fordul elő : phyllit,
liaszbeli kőzetek, krétamészkö és az ezen áttörő
andesin-kvarcz-traehyt. Továbbá előfordul még grá-
nit, szemesés mész a traehyttal érintkezésben. Az
ásványfajokból megemlítendök a pyrit és ennek osy-
dátiójából eredő vasérczek, például Maria-Schnce
határában nagyobb mennyiségben ; továbbá : chal-
kopyrit, bornit, chalkosit, tetraedrit, cuprit, mala-
chit ; ezelőtt találtak azuritet is, s néha-néha kobalt-
érezet. Oraviczáról megemlítendő a tellurbiznrat
(Erzsébet tárna) és a gehlenit, Stájerlakról: coe-
lestin, Verseczröl : a turmalin. *

fiíiíít. Küil. 18tf. p. 231.

ZEPHAROVICH 1 az ércztartalmú Liliét és Pnrh'ir
hegyekről említi, hogy a fekhelyek a szyenitben lép-
nek föl, és pedig az első helyen a szyenit mészkövet
vesz körfii gránátos kitöltéssel. A gránát és szyenit
közt, valamint a gránát és mészkő közt lépnek föl
az erezek, melyek lényegesen elmállott és barnavas-
kö'vé változott rezes és vasas kénes-erezek. A Pitr-
kár hegyben hiányzik a mészkő; itt a gránát és
szyenit közt találtatnak az erezek, úgy hogy a fedő
többnyire maga fi gránát. A barnavaskö tömött vagy
vérvaskő és 40—60 % vasat tartalmaz. A Purkár
völgy túlsó lejtőjén csillámpala is lép föl, és ennek
közelében szintén barnavaskö található nagy meny-
nyiségben.

Moldován szintén mészköre rakódva barna- és
vörösvaakö (mely mangán tartalmú) fordul elő mág-
nesvaskő-görgetegekkel. Az új-moldovai trachytkép-
letben, ennek a mészkövei való érintkezése határán
egy hajdani szolfatára működésének érdekes nyomaira
találunk az auripigment-érben, hol az szabálytalan
repedéseket tölt ki (fíorimundi alvájat). Itt realgár
is előfordul. Az anyaközet egészen fehér agyaggá
mállott trachyt, melyben kék mészkő és paladara-
bok is vannak; kovasav, valamint pyrit és chalko-
pyrit is van kiválva. Megemlítendök itt a kovasav
lerakódások a trachytképletben mint érmtkezésbeli
képződmények, például az Amália-völgy és Gelbesch

1 Bern- u. HíMen Ztg. US7. f. 12.
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között, hol szarukő-konglomerátot képeznek, mely-
nek üregeiben a moldovai zöld fluoritot találták.
A hirea nagy calcit-skalenoederek az Eugen herczeg
völgyben termettek, agyagos kőzetben.1 Említést
érdemelnek még a sviniczai, drenkovai, esoka-pa-
berszkai és dubovai flinczlerakódások.

A bánsági vasérczfekhelyek közt a dél-szörény-
megyei chrúmvask/í fekhelyek veszik igénybe figyel-
mrniket, egyrészt azért, mert a chrómvaskö nagyobb
telepekben csak ezen a helyen fordul elő egész Ma-
gyarországon (Ausztriában is csak egy helyen:
Kraubathj Stájerországban), másrészt pedig azért,
mert ez a bányászat új iparágnak adott lendületet
hazánkban. E chrómérczek fölfedezését a bánsági
érczbányászat történetében hírneves HOFMANN család
egyik tagjának, a már elhunyt HOFMANN Enuö-nek
köszönhetjük, a ki fáradhatatlan tevékenységével és
kitartásával minden nehézségeket leküzdve, emelte
fel a bánsági chróm-bányászatot mai virágzó fokára.

E bányaterületen a szerpentin, mely a chróni-
vaskőnek anyaközete, Tiszovieza tájékán kezdődik;
innen részben közel egy mérföldnyi hosszúságban
éjszakra vonul, egészen a cseh gyarmatosok lakta
Eibenthal nevű határfalujg, részben pedig közel két
mérföldnyire északkelet felé csekély távolságban a
Duna irányát követve. Ennek az érezes szerpentin-
nek a területe egészben véve 2Va n mérföldet foglal-
hat el, és ehhez a területhez tartoznak : 0-Ogradena,
Dubova, Plavísevieza, Tiszovicza és Eibenthal
községek. E szerpentinben a chrómvaskö számos fé-
szekben elszórva fór úl elő. Fölfedezése vagy 25 év
előtt történt; és e súlyos, fekete, szemcsés dara-
bokat, zöldszínü kérgük után eleinte rézércznek,
később rossz vasércznek tartották, és egy időre fe-
ledésbe is jutottak. Huszonegy évvel ezelőtt HOF-
MANN ERNŐ és EOBEKT tártak fel nagyobhszerű chrom-
vaskö-tömzsöket, és KDHTES IÖNÁCZ bányatanácsnok
volt az első, a ki e becses erezet gazdag chróméroz-
nek jelentette kL Az első kutatások Dubova vidé-
kére szorítkoztak, de később már Plavisevicza és
Tiszovicza területére is kiterjedtek, úgy hogy jelen-
leg már több mint 20 adományozott bányatelek van.

Az érez igen tiszta állapotban fordul elő ; a ke-

1 SZABÓ J., Földt. Közi. 1870. p. 202.

vésbbé értékes érczeket különben czélszerü feldolgozás
által töniényítik, és így értékesítik. A bécsi fő kémlö-

! helyen, a párisi Ecole des Mines ben és a PHESENIUS
által végrehajtott elemzések bebizonyították, hogy

j az érésben 38— 52 °/o cbrómoxyd foglaltatik, minél-
fogva ezek az erezek Baltimore és Norvégia hasonló
érczeivel bátran mérkőzhetnek.

Az eddigi feltárások azt mutatják, hogy a chróni-
l vaskő fészek-alakban, úgynevezett csapásokban (Strei-
i chen), világos, lágy és palás szerpentinben lép fel.

Az átlagos csapásirány éjszakkeleíi, a vastagság
O5—11 *y, a dőlés többnyire meredek. Az egyes
csapások ritkán terjednek 340 méternél tovább;
dölésirányban pedig 113 méternyire. A chróm-
vaskö finoman behintve a zöldes-feketeszínű tömött
szerpentinben is elő szokott fordulni, de ily behinté-
sek a vajast nem érdemlik meg. Legjobb erezek a
sötétfeketeszínüek, durva-kristályosak és zsírfényüek.
A tömeges, kőzetben előforduló érez rendesen finom
kristályos, külső legnehezen fölismerhető; hasadékok
vannak benne, melyeket szerpentin, inaguesium-
o<yd és chrómokker tölti ki és a friss törés alkal-
mával inkább a fém- mint a zsírfényhez hasonló
fényű. A chromérczeknek mágneses tulajdonságuk
nincs, és ha mutatkozik, az csak a közbe elegyedett
mágnesvastól ered, mint a dubovai vidék néhány
érczénél.

Az irnént leírt chromércznek eddigi feltárásai
már annyira kiterjedtek, hogy Európának egész szük-
ségletét, sőt Angolországét is fedezik; s ez értékes
ásványfekhelyek kimerítése egyelőre még beláthatat-
lan. E nagyszerű birtok a Wilkin és Clark londoni
czég tulajdonába ment át, mely az éreznek nagy tö-
megben való jelentkezése következtében kizárólag a
kettős chrómsavas káli előállítására terjedelmes gyá-
rat építtetett.

Újabb kutatások Krassó- és Szörénymegyékben,

Pyritre a Dolnia-Lupkova tájékán és e, Mrakony
völgyben kutatnak. Ez utóbbi helyen fakóércz, gale-
nit, kobalt és nikkel is előfordul.

A facza-strimbai szemesés mészben ceruasit és
ezüat tartalmú galenit fordul elő.

Vasköre kutatnak Lyupkován.
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A vasolvasztó és vasfinomító gyárak és bányakörnyékeik.

Z oly ommecty ében a kuucstova-mlma-bisztrai ha-
vasi pátokat, a hruskoral barnavasköveket s a ba-
loglii pátokat a rlióniczi kincstári kohókban olvaszt-
ják. Ezelőtt azonban még Dobsináról, A.-Sajóról éa
Nadabuláról is szállítottak e gyárba pátvasköveket.

A brezomi vasfinomító és síngyár nyorsvasát
nagyobbrészt a gömör-szepességi olvasztóktól sze-
rezi be.

A mittelicaldi vagy -polhorai kincstári kohó, mely
mai nap már félig romba dőlt, a tiszolcz-magnetova-
medvedí és a környékbeli apróbb vaskőfekhelyre
(Chmeluska, Szedló, Grankovka), de főrészt a zeles.
niki vasköre volt alapítva. -— A libeibányai kincs-
tári kohó, mely szintén már huzamosbb idő óta
megszűnt működni, a jamesnai és posadkai érezeket
olvasztotta. — A.pojnilti kincstári kohó (ma már ez
is rom) a dubroviczai, pojniki, nrvölgyi és máa e kör-
nyékbeli vasköveket használta. — A Irezovai píeszoki,
kvatirnechi, vaiszkovai a több más finomító és há-
mor a föntebbi kohók nyersvasterményeire volt és
van most is utalva, — A vöröskői és pohorellai her-
czeg Koburg-féle kohók és finomító gyárak nagyobb-
részt a dobsinaí pát-vasköveket használják olvasz-
tásra ; s ehhez az összlethez tartoznak még: a zlatnói,
ferdinandvölgyi, alsó-svabolkai, ágosthutai és zavad-
kai finomító hengerművek és hámorok. — A beszier-
czebányai «Unió pléh-gyár» nyersvasanyag-szükség-
letét Gömör- és Szepesmegyéböl fedezi. — A három-
vissi Prihradny-féle kohó a veporhegyi, francisci,
mathei, abaczuhi, djumbiri és krivói érezeket ol-
vasztja. Ehhez a gyárhoz tartozik a jól berendezett
bujakovai hengermű, mely nyersvasát görnör- és
Bzepesmegyei olvasztókból szerezi be (Berzéte, Bet-
lér, Smögen, Palczrnanlmta stb.).

A liptó-hradeki kohó és lubohnai hámor ma
szünetel; a míg Albrecht főherczeg tartotta bérben,
feldolgozni való vasérczeket a kuncstovai, besznai,
boezai, klíesznovai, dikulai, vaseczi, hodrusai stb,
bányák szolgáltattak. — A Kuhnika-Forgách-féle
ssinó-bányai olvasztó Nógrádmegyében a turicskai
és podrecsáni érczekre van alapítva.

Az abauj- és szepesmegyei vasgyárak következők:
Miszlúka,; ez már régóta szünetel; vasérczeit Tőkés-
Béla, Jászómindszent tájékáról nyerte. — A prae-
montrei szerzetesek birtokában lévő jászai olvasztó,
az eisenczecheni telep vasérczeit olvasztja fel. —
A Ganz és társai-féle társulat tulajdonát képező
meczenzífi kohó ezen a telepen kívül, még szomol-
noki, rákói és bárkai érezeket használ. — A Iticskai
gróf Zichy-féle kohó Tornamegyében a görmöczi,
nadabulai és bárkai vaskövekre van alapítva. A me-
czenzéfi és stószi sok kapa, szeg és egyéb szer-
számgyártmányra berendezett kis hámorok a szük-
séges kovácsolt vasat a koburgi, prakendorfi, iglói,
göllniczvölgyi gyárakból szerezik be. — A bükócz-
h-ilyói hámor nyersvasát, résaint Jászóról, részint
pedig Hámorból vagy GÖmörbÖl vásárolja. — A há-
mori kohó vasérczeit a göllniczi, krorapacm' és koisói
bányákból szerzi. — A Jacobs-féle Mathild drót-
és drótszeggyár nyersvasát részint a hámori olvasz-
tóból részint a környékbeli kohókból kapja.— A gróf
Gsáky-féle prakendorfi gyár és olvasztó érczekre
nézve a zsakaróczi, prakendorfi, helczmanóczi és re-
metei vasérczbányákra van alapítva. — A Menesdor-
fer-féle Mária huta nagyobbrészt a zsakaróczi ér-
ezeket olvasztja. — A göütiicz- é3 grdlsei/en-völgyi
lánr.zhámorok a szükséges kovácsolt vasat a Mária,
Mathild, prakendorfi és pohorellai gyárakból veszik.—
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A zsakaróczi és szlovinkai vasérczek alapját képezik
egyszersmind a krompachi magántársulati gyárnak ;
a smögeni két kohó a bindti, rosztokeni és kis-rmí-
leczi bányákból veszi a nyersanyagot. A herczeg Kő-
burg-féle straczcnai két kohó, valamint a dolsinai
városi kohó a knolli és a. dobsinai vasérezelöfordu-
lásra van utalva. — A Gedeon-féle óvizi kohó rosz-
tokeni és óvizi érezeket olvaszt, szintúgy a Nepkó-
féle merényi kohó is. — A maricnr'ólgyi, kritslyói,
kiíTcsini, litblói, jakubjáni, busóczi részint működő,
részint megszüntetett kohók és hámorok nyersércz
és nyersvas tekintetében a már érintett szepességi
főtelepekre és a hernád-göllniczvölgyi kohókra vol-
taU és vannak utalva. E szepesmegyei vasérczterü-
1 étről nagymennyiségű erezet szállítottak ki az Al-
brecht föherczeg-féle trienitzi gyárba Sziléziába,
valamint Wittkovitzra, a Borsig hutába, s a Laura-
és Király hutába is. — Azokat a vasérezeket, melyek
a rhedovai, felső-és alsó-sajói, gócsi, henczkói, vesz-
verési, bisztrói, rudnai, rozsnyói, nadabulai, csu-
csorai banyákból vájnak, a gróf Andrássy Manó -féle
olálvpataki, alsó-sajói, bafléri ésgombaszöyi kohókban
olvasztják fel, és nyersanyagot szolgáltatnak a bér-
zcti Schlosser-féle, a henczkói Sárkány-féle, a szidóczi
magántársulati, részben a diósgyőri, a csetnek-
völgyi concordiálix (Sárkány), dcrniii és ltu:skai
gyáraknak is. A dernöi gróf Aadrássy Dénes-féle
gyár azonkívül saját kraszuahorka-váraljai, dernöi
és kovácsvágási bányáiból szerezi be a vaskövet,
A küntaploczai concordiális gyár, szintúgy a csetnek-

fesmuti és vígtclki kohó nag}'obb és kevesebb meny-
nyiségben hradeki erezet olvaszt. — A rima-murány-
völgyi unió kohói: Kieskova, Sramkova, Nyustja, a
kincstári tiszolczi, a magántársulaíi gerliczei, plosz-
kói (Latinak), vőrösvágási és pocihorai kohók, a j
szükséges vasérczet nagyobbrészt a zelesniki és rá-
kosi telepekből kapják. A murányvólgyi nyersvasat
az ózdi és nádasdi, a tiszolczi nyersvasat pedig ré-
szint a brezovai, részint a diósgyőri hengerművekben
finomítják. — A sajóvölgyi nyersvasat részint a sal-
gótarjáni vasfínomító gyárnak, részint a zólyom-
inegyei hengermüveknek, részint pedig Bécsben,
Budapesten vagy Sziléziában adják el. A dernöi gyár
nyersvasának nagyobb részét vasúti kerekekre hasz-
nálja fel, melyeknek Csehországban van piaczuk. A
clmnwizi Heinzlmann-féle olvasztó- és öntögyár ér-
czeit a hradeki, zelesniki, rákosi telepekből szerezi be.

A marmarosmegyei fejérpataki kohó a. környék-
beli fekhelyekből: Doharunya, Mensul, Luhi stb.
nyeri érczeit; a gróf Teleky-féle dőlheti gyár pedig
a bilkei, dreloviczai fekhelyekből. A szelesztói, reme-
tei, aiitalóczi, sziiutni megszüntetett kohók a szunak-
falvi, báuszkai, laázi, tárnái vasérczeket olvasztot-
ták. A romban lévő majzcsfalvi kohó a környékbeli
és a raksai érezeket használta fel.

Diúsíjyör a telekes-rudóbányai hatalmas fekhe-
lyekből veszi nyers anyagának nagyobb részét. A po-
duroji kohó macskameaei és budfalvi ércaeket ol-
vaszt. A petrögzi, vaskóhi,rcstirát(iié& zimbrói kohók
már nem működnek; érczeiket a petrószi, kirnpi,
corbui, arnothi, grázsgj'uri fekhelyekből nyerték, va-
lamint a még jelenleg is működő gróf Waldstein-féle
monyászai kohó is, a mely utóbbihoz még a déznai,
zúgói, borossebesi hámorok tartoznak. A végképen
elpusztult fehö-váczai kohó, a greu funtini és ma-
gura vetzi-féle érezeket olvasztotta. A kincstári Lim-
pert, a Hofmann-féle Zalasd, Kalán a brassótársulati
kohók és buczapestek 1 g3ralárteleki érozeket használ-
nak. A kincstári kohóhoz tartozik a kudsiri és sebes-
helyi hengermű is. Az elpusztult vaspataki kohó
saját környékebeli (facza turkuluj, faeza és gaura
feruluj stb.) érezeket olvasztott. A tzentker6sxtbánya,i
és fülei, magya-r-kermányi volt kohók alsó-rákosi,
vargyasi, száidobosi, bibarczfalvai érezeket használ-
tak fel. — A toroczkói buozapestekben a toroczkói
erezetet olvasztják. — A ntszkiczai (négy működő) és
a losnai (megszüntetett) kohókat a ruszkahegyi, gla-
vani vasérczfekhelyekre alapították. Ezekhez a gyá-
rakhoz tartozik a ferdinándhegyi hengermű és a
lunkányi kohó, mely saját környékbeli vasérczeket
olvaszt. A pellniízi, vale-saccai, pestierai, gladnai,
dimpu cuferi s más vasérczfekhelyek adták és adják
a nyersanyagot a már rég megszüntetett istvánhtgyi
és a még működő magántársulati nádragi kohóknak,

A cs. kir. szab. állarnvasúti társulat krassó- és
szörénymegyei nagy uradalmában (B9'5 D mérföld
= 22-73 myriaméter) fekvő resiczai, bogsáni, dog-
nácskai és aninai kohók és nag3rszerű műtelepek a
moravicza-dognácskai, tirnova-delinyesti, oraviczai,
stájerlaki és szászkai vasérezfekhelyekre vannak
alapítva.

1 Bucza-pcft a saékelyeknélliasználatos két szóból összetett név,
annj'i mint If'oí/so/en.


















