
A MAGYAR KI . FÖLDTANI INTÉZET KIADVÁNYAI. 

A 

MAGYAR KORONA ORSZÁGAI TERÜLETÉN 

LÉTEZŐ KŐBÁNYÁK 
, , 

R~E SZI~ETE S ISl\iIE RTET 11~ SE. 

IRTA 

SCHAFARZIK FERENCZ dr. 

M. K. BÁNYATANÁCSOS, FŐGEOLOGUS. 

EGY TÉRKÉPMELLÉKLETTEL. 

BUDAPEST. 

FRANKLIN-TÁRSUIAT KÖNYVNYOMDÁJA. 

1904. . 

\ 



1904. évi márcziUJs hó. 



ELŐSZÓ. 

Jólétünk, nemzeti vagyonosodásunk s minden további ebből faka
dóknak alapját képezi, hogy kellőleg felhasználjuk és értékesítsük mindazt, 
a mit az anyaföld nekünk juttat. Hogy itt helyesen járhassunk el, min
denek előtt ismernünk kell azt, a mi felett rendelkezünk, nevezetesen 
hogy mit tartalmaz földkérgünk ama része, mely hazánk területét alkotja 
s melyet büszkeséggel mienknek nevezünk. 

A mennyiben az ásványvilág termékeiről van itt szó, erre feleletet 
adni a magy. kir. földtani intézet feladatai közé tartozik s épen az 
országos földtani fölvételek hivatvák a tudományos igazságok földerítése 
mellett, a fentebbi gyakorlati kérdésekre is teljes világosságot vetni. 

Bizonyára tagadóba nem vonható a nagy jelentőség, melylyel a 
különféle kőzetek, melyekkel egy ország rendelkezik, ennek egész fejlő
déséí·e bírnak, nagy kincs az, a mit itt a természet egyes országoknak 
adott, csak ez adományt kellőleg kell fölhasználni. 

Magyarország geológiai térképére pillantván, elég tarka kép tárul 
elénk, mert biz sokféle az, a mi országunk földkérgét alkotja. 

Hazánk földmívelésének mindenek előtt rónáink és dombos vidé
keink szolgálnak alapúl; erdészetünk, állattenyésztésünk hegyesebb terü
leteinken is megfér, de vannak azután még részek, a hová ezek már nem 
telepedhetnek, de azért esetleg még ezek is munka alá vehetők; és pedig 
haszonnal, ha kezébe veszi a bányászati és egyéb ipari szorgalom és 
tehetség; mindezen ágakat tehát fontosságuknál fogva egyaránt kell 
figyelemmel kísérnünk és szolgálnunk. 

A magy. kir. földtani intézet, bár kezdettől fogva nem zárkózott el. 
a gyakorlati élet követelései, jogosultsága és fontossága elől, kettős fel
adatának, t. i. szolgálni a tudományosságot, de evvel karöltve a minden
napi életet is, természetszerűleg csak azon mérvben felelhetett meg 
emelkedő irányban, a mennyiben maga az intézet izmosodott meg, emel
kedtek a rendelkezésére bocsátott munkaerő, anyagi eszközök és gyöke
resen orvosoltatott előbbi mostoha elhelyezéAének kérdése. 

Nem kerülte ki az intézet figyelmét az ország ásványszenei- és tőze
a* 
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geinek nagy nemzetgazdasági fontossága, hisz legjobban tanuskodnak 
e mellett ama művek, melyek, mint p. o. A magyar korona ásványszenei 
czímű KALECSINSZKY s"~NDOR intézeti fővegyésztöl, vagy pedig : Az erdélyi 
részek tőzegtelepei dr. PRillncs GYÖRGY-től, ezekkel foglalkoznak s az inté
zetben terveztettek, létesültek és bocsátattak ki. Rég reá irányítottuk 
figyelmünket ama közkincsre is, mely az értékesíthető egyéb közeteink
ben rejlik, s tőlünk telhetőleg már eddig is iparkodtunk ezeknek gyüjte
ményeinkben való egybegyüj tése és megismertetése révén a közfigyelmet 
ezekre is irányítani, az illetékes iparnak a teret előkészíteni. 

Ennek kifolyásaként kiadványaink sorozatában még 1885-ben 
kiadtuk a «Mű- és építőipari tekintetben fontosabb magyarországi kő
zetek részletes katalógusa. A magy. kir. földtani intézet megbízásából 
összeállították GEsELr, SÁNDOR éli ScH.A.FARZIK PERENcz intézeti tagok« 
czímű munkát, mint kezdő lépést e té:i--en. 

Közel húsz éve annak, hogy e munka megjelent s azóta az orszá~ 
gos geológiai fölvételek és gyüjtemónyeink anyaga révén nem csak ide 
vágó ismereteink gyarapodtak, de bővültek kőzeteink igénybevétele és az 
ezekre foganatosított föltárások. 

Időszerűnek és czélirányosnak mutatkozott tehát, az itt latba eső 
kőzeteink megismertetését és lajstromozását újból felvenni s a mai isme
reteinkhez mérten feldolgozva közrebocsátani. 

Minthogy azonban a geológiai részletes fölvételeink, a végzendő 
munka óriási voltánál fogva, manapság még nem ölelhették fel hazánk 
egész területét, másrészt azonban építőipari és dekoratív tekintetben 
fontosabb kőzeteinknek minél teljesebb képét akartuk nyujtani, ez pedig 
a jelen alkalommal csakis hatósági támogatás mellett volt legalább meg
közelítőleg elérhető: azért még az 1895 április havában azon kéréssel 
fordultam TOLNAI FEsTETITS ANDOR GRÓF akkori földmívelésügyi miniszter 
úrhoz, hogy közhasznú törekvésünket a megyei és városi hatóságoJcnál 
támogatni és ezeket a szükséges anyagok és adatok beküldésére föihívni 
kegyeskedjék. 

Ő Excellencziája kegyes pártfogása meg is hozta a sikert, : csakis 
kellemes kötelességet teljesítek, midőn úgy az említett miniszle" úr Ő 
Nagyméltóságának, valamint tárczabeli utódjának, mindenkor kész támo
gatónknak PUSZTASZENTGYÖRGYl ÉS TETÉTLENI DARÁNYI IGNÁCZ dr. v. b. t. t. 
Ő Excellencziájának hathatós pártfogásáért, de egyúttal az anyag beszer
zők és beküldők hosszú sorának is támogatásukért intézetünk hálás kö
szönetét tolmácsolom. 

Az ekkép begyűlt nagymennyiségű anyag meghatározásával és az 
adatok feldolgozásával intézetünk tagját, SCHAFARZIK FERENcz dr. kir. 
bányatanácsos-főgeológust bíztam meg, a ki már az 1885-ben kiadott 
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katalógus egybeállításánál nagy ügyszeretettel és buzgósággal járt el s a 
kinek szakismeretétől a jelen esetben is a legjobbat vártam. 

A munka egybeállításánál felme1ült akadályokra és nehézségekre 
már maga a szerző utalt s így még csak örömömnek kivánok kifejezést 
adni, hogy mind ennek daczára a munka immár elkészült és őszinte 
köszönetem mellett fogadja a derék szerző legjobb szerencsekivánatomat. 

Kívánom, hogy a most közlésre került munka hazánk annyira fontos 
kőipara kifejlesztését ép azon mérvben szolgálja, mint a szerzője ennek 
megírása és egybeállítása körül fáradozott. 

Budapest, 1904 február 24. 
BöcKH JÁNOS 

miniszteri tanácsos, a m. kir. földtani intézet igazgatója .. 
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BEVEZETÉS. 

A hazai kőbányák szövegben és térképen való szakszerű megismer
tetését BöcKH JÁNOS, ministeri tanácsos úr, a m. kir. földtani intézet igaz
gatójának javaslatára még 1895-ben TOLNAY FESTETITs ANDOR GRÓF, volt 
földmívelésügyi miniszter úr Ö Excellencziája tűzte ki egyik feladatává 
a m. kir. földtani intézetnek. 

Az e munka megírásához szükséges kőzetanyagokat Ö Excellencziá
jának rendeletére a megyei közigazgatási hivatalok szerezték be és kül
dötték fel a földtani intézetnek mindazon adatok kiséretében, a melyek
nek ismerete az érdekelt szakközönségre nézve fontosnak látszott. Ezek 
az adatok a következő kérdésekre felelnek meg: 

1. A bányatulajdonos, esetleg a bérlő neve, lakása és a bánya meg
nyitásának éve ? 

2. A bánya helyének pontos leírása, annak a községtőli távolsága 
és fekvése a világtáj megnevezésével? 

3. A termelt kövek átlagos és maximális nagysága, valamint az 
átlagos évi termelés mennyisége ? 

4. Nyers vagy faragott állapotban és miféle czélokra használtatott a 
bánya kőzete eddigelé? 

Ezen az úton az ország minden részéből több száz ládával érkezett 
Budapestre a kőzetanyag, a melynek hitelességét a minden egyes darabon 
rajta volt hivatalos községi pecsét bizonyította. Ennek a rendkívül gazdag 
s azelőtt soha ily nagy_számban egybe nem gyűjtött hazai kőzetanyagnak 
petrografiai szempontból való meghatározásával intézetünk mélyen tisz
telt igazgatója alulírottat kegyeskedett megbízni, a mely bizalomért sza
badjon Ö Méltóságának ezen a helyen is legmélyebb köszönetemet ki
fejezni. 

A rengeteg anyag áttanulmányozása azonban sokkal hosszabb időt 
vett igénybe, semmint azt kezdetben hinni lehetett. S még inkább lassí
totta, sőt időnkint teljesen ·meg is akasztotta a munka rendes folyását 
nemcsak a nyaranta megismétlődő fölvételi működés, továbbá más egyéb 
hivatalos kiküldetések és teendők, hanem főleg még a m. kir. földtani 
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int_é,z,etnek sok idejébe került áthurcZ-Olkodás-a '"°' stefánia-úti új ottha• 
nábaás. ,. 

A mi ezek után az· előttünk fekyő munkil! berendezését illeti: ~z k€t 
részből áll. 

Az első rész kizáról1J;g "Csak a hazai kőbá,nyákban talruható kőzetek 
rövid petrografiai jellemzését tartalmazza, míg .ellenben mindazon kőze

tek, a melyek hazánkban eddigelé ismeretlenek, figyelmen kívül hagyat
tak: Ezért ez a rész általános kőzettani szempontból teljességre nem 
tarthat igényt, sőt továbbá már csak azon oknál fogva sem, mivel még a 
megismertetett esetekben is mindaz, a mi a nem szorosan szakpetrog.rafus 
közönség előtt főlöslegeSc és fárasztó részletezésnek tünhetnék föl, szintén 
E)lhagyatott. Azokat, a kik a kőzettannal behatóbban és rendszeres'0n 
kívá!inak foglalkozni, a ma már könnyen hozzáférhető, igen kime1füí 
szakirodalom tanulmányozására kell utalnunk. ''.' 

A második· rész betűrendben a magyar korona oiszágainak terüle
tén létező kőbányák felsorolását tartalmazza s az egyes leírás~kfolyószámai 
az első rész számaival egyeznek meg. Ennélfogva az első részben kőzet
nt)mek szeifot történik valamely lelőhelynek a kikeresése, míg a második 
rész vagy az első részben már megtalált szám alapján, vagy pedig a 
megye és a község neveinek fölkeresése nyomán közvetlenül és külön is 
használható. 

A második részben a némely leírás végén zárójelek között láthat9 
jelzés, pl. (M. K. Á. II. 892) a kir. József-Műegyetem kisérleti állomásának 
közleményei I„ II. és IV. köteteire utalnak, a melyekben a kitett folyó 
szám alatt az illető kőzet mechanikai vizsgálati eredményeit is meg
találhatjuk. 

Az e munkához tartozó térkép 1 : !J00,000-es mértékű alapon az 
egyes kőzetnemek előfordulásait színes jelekkel ábrázolja s külön szín
kulcsa lévén, minden további magyarázatot fölöslegessé tesz. 

A dolog természetéből folyik, hogy míg az általános rész szövegé
ben a rokon természetű kőzetek együtt lettek mégbeszélve, addig a tér
képen fontosságukhoz mérten külön-külön jelekkel lettek feltüntetve. Igy 
pl. külön lettek megjelölve a porfirok és porfirítek, külön a kvarcztrachi
tok és trachitok és külön a dáczitok és andezitek; - úgy szintén külön
külön szerepelnek az eruptív kőzetek tufái, mint porfir tufa, mint trachit 
(riolit) tufa, mint dáczit és andezittufa és mint bazalttufa. Viszont néhány 
kisebb számban előforduló kőzet, mint pl. a diorit, a granodiorit, a dia
báz, és a gabbro egyféle jelzést kaptak azon oknál fogva, nehogy külön
választásukkal a jelek sokféleségét túlságosan szaporítsuk. 

Egyedül még csak azt kivánjuk megjegyezni. hogy némely megyében 
oly sűrűn láthatók a különböző színű kőbányajelzések, hogy térszűke 
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miatt egJik-másik teljesen ki is szorult. Úgyszintén nincsenek a vala
mivel előbb elkészült térképre rávezetve azok a kőbányák sem, a me
lyeknek leírása csak pótlólag került a szövegbe. (381-391. old.) 

Végül kedves kötelességet teljesítek, midőn mindazoknak, a kik 
engemet munkaközben egyik vagy másik irányban, főleg adatok kö~lésé
vel támogatni szíveskedtek, nevezetesen BöcKH JÁNos ministeri tanácsos 
úrnak, a m. k. földtani intézet igazgatójának és NAGY DEZSŐ kir. műegye
temi tanár úrnak, a kir. József-műegyetem kísérleti állomása igazgatójá
nak, továbbá T. Born LAJOS, HALAVÁTS GYULA, SzoNTAGH TAMÁS dr., PÁLFY 
MóR dr., TREITZ PÉTER, TIMKÓ IMRE, GüLL VILMOS és KAmé OTTOKÁR dr. 
uraknak és kollégáimnak, valamint még ZHuK JózsEF úrnak, a kísérleti 
állomás mérnökének ezen a helyen is legőszintébb köszönetemet fejezem 
ki, kérve egyúttal általában is mindenkit, a ki ügyünk iránt érdeklődik, 
hogy netáni pótló észrevételeit vagy újabb adatokat a m. kir. földtani 
intézet igazgatósága czímén (Budapest, VII., Stefánia-út 14) beküldeni 
szíveskednék. · 

Budapest, 1904 február havában. 
Dr. SCHAFARZIK FERENdZ. 
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KRISTÁLYOS MÉSZKŐ (FEHÉR MÁRVÁNY). 

Márványnak nevezi a geologus azokat a mészköveket, a melyek al
kotó mészpátszemcséi már szabad szemmel is jól kivehetők. Szövete tipu
sosan szemcsés. 

Az egyes mészpátszemcsék rendetlenül helyezkednek egymás mellé, 
minek következtében a márvány töréslapján mindig csak egy bizonyos 
része van a rhomboeder-hasadási lapjával szemünk felé fordítva. Ezek 
fénylő csillámló pontok gyanánt emelkednek ki a különben bágyadt fényű 
fehér tömegből. Erre vonatkozik neve is (marmarein (görög) = csillámlani). 

A szemnagyság szerint megkülönböztetünk finom- vagy aprószemű 
(pl. a szárhegyi márvány, Csik megyében), középszemű (Ruszkicza, Krassó· 
Szörény m.) és durva- vagy öregszemű (Kiskóh, Bihar m.) márványokat. 
Egy-egy előfordulás rendszerint egyenlő szemnagyságú szokott lenni, de 
arra is van eset, hogy a finomszemű tömegből egyes nagyobb kalczitsze
mek válnak ki (Kolos.Jeskófalu, Nyitra m.) Lényeges tulajdonsága a már
vány szövetének továbbá a likacstalanság. Igy tudjuk NAGY DEzsö kii'. 
műegyetemi tanár vizsgálatai alapján, hogy pl. a szárhegyi, a ruszkiczai 
márványok vizfölvétele 0, a lunkányié 0·2, a kiskohié 0·4% stb. Ezzel 
karöltve jár a kőzet fagyallósága. 

A márvány lehet rétegzett s a rétegeken belül többé·kevésbbé palás
szövetü és vastag pados elválású vagy épenséggel rétegzetlen, minden 
palásság nélküli. Ez utóbbi becsesebb, mert mind a három irányban 
egyenletesen megmunkálható. 

Minthogy a márvány mészpátszemekből áll, vegyi tulajdonságai 
ugyanolyanok, mint a méezköveké általában. Összetétele szénsavas mész 
(CaC03). Hígított sósavval leöntve pezsgés közben oldódik fel. 

Keménysége = 3. Tömöttsége 2·7. 
A nemes, szobrászati czélokra alkalmas márványtól megkívántatik, 

hogy tiszta fehér, az éleken áttetsző és idegen ásványos elegyrészektől 

mentes legyen. Ha azonban halvány testszínű, mint pl. a párosi Lych
nites, akkor képfaragásra még keresettebb. Festőanyagok színessé, foltossá, 
idegen elegyrészek pedig egyenlőtlen keménységüvé teszik; s mind a két 
körülmény olyan, mely minőségét tetemesen alábbszállítja. Ha a szénsa· 
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vas mész mellett mag~ézia karbonatot is tartalmaz a márvány, akkor 
dolomitos márvány áll elő, mely a dolomítosodás foka arányában felüle
tén az atmoszferilíák behatása következtében többé-kevésbbé leporlik. 
Azonkívül bajos dolomitos márványokból nagyméretű darabokat fejteni, 
mert minél dolomitosabb a kőzet, annál hasadozottabb is. 

Gyakori járulékos elegyrésze a márványnak, finoman behintett apró 
szemcsék alakjában, a grafit vagy grafüoid, a melyek rendesen egyes vo
nalak, csíkok vagy szélesebb sávokban,· de mindig a rétegesség irányában 
vannak a kőzetben elhelyezve. Ezek okozzák a márvány szürke csíkjait, 
foltjait vagy sokszor még nagyobb tömegeknek szürkeségét is .. 

Veszedelmesebb ennél a kvarcz, a csillám és a pirit, a mennyiben ezen 
elegyrészek a különben szép márványt szobrászati czélokra alkalmatlanná 
tehetik; sokszor azonban még közönségesebb ipari czélokra sem alkalmas 
az ilyen márvány, mivel ezen elegyrészek, ha sűrűbben lépnek fel, ren
des megmunkálását, kivált fényezhetőségét megnehezítik. Pirit-szemcsék 
különben vasrozsdafoltokat is idézhetnek elő a megmunkált lapokon. 

Az idegen elegyrészek közül egyedül a szerpentin az, mely a már
vány jóságát le nem rontja, mert ugyanolyan keménységű lévén, a már· 
vánnyal egyformán csiszolódik, fényesedik. A szerpentineres márvány 
(ofikalczit) a bútoriparban nagyon kedve1t. Hasonlít hozzá a zöldes klorit 
ereket tartalmazó cipollino. Egyéb idegen elegyrészek u. m. a gránát, vezu
vianit, epidot, vollasztonit, tremolit stb. főleg típusos kontaktmetamorf 
márványokban fordulnak elő, mire a dognácskai, a csiklovai és más ha
sonló előfordulások jó példákat nyújtanak. 

A kristályos mészkő vagy márvány főleg az ú. n. kristályos palák 
.között fordul elő lencsékben, vagy nagyobb telepekben is (Csík, Krassó. 
Szörény m. stb.), tehát olyan kőzetek tá1·saságában, melyek maguk is 
metamorf hatásoknak a szülöttjei. De van fiatalabb korú márvány is. 
Ilyen pl. a lunkányi, mely paleozoos iwrú, s fiatalabbnak tekinthető talán 
a kolos-jeskófalui is. Maga a fehér márványoknak prototipja, a carrarai 
triaszkorú. 

A magyar márványipar eddig még csak kezdetleges, de határozottan 
fejlődésre képes. 

Kristályos mészkövek (fehér márványok) a következő helyen fo'rdul• 
nak elő: 

Besztercze-Naszód vrn. - 295. Ó-Radna. 
Bihar 'l!m. - 313. Kiskoh, -- 2286. Remecz. 
Csik vm. - 425. Csik·Szt.-Domokos, - 438. Gyergyó-Szárhegy, - 439. Gyer

gyó-Tekerőpatak, - 440. Gyergyó-Vasláb. 
Fejér vm. - 506. Polgárdi, -- 512. Szabad-Battyán. 
Hunyad t•111. ~ 744. Bukova, - 745. Bunyilla, ·~ 761. +,upény,-;- 77.4. :Vulkán„ 

Ji 
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Krassó-Szö1·ény vm. - 824. Balosest, - 828. Bírna, - 834. Dognácska, -
837. Duleo, - 840. Forasest, - 852. E;rivina, - 855. 2266. Lunkány, -
875. Örményes, - 877. Ó-Szádova, - 882. Petrosza, - 891. Rumu
nyest, - 893. RuszkiczH, -- 904. Tomest, - 916. Zsurest. 

Nógrád 1m1. - 1006. Divény, -- 1034. Kis-Tugár. 
Nyitra vm. - 1158. Kolos-Jeskófalu. 
Szatmár vm. - 1498. Butyásza. 
Szeben vm. - 1544. Odát, - 1545. Popláka, - 1546. Porcsesd. 
Szolnok-Doboka vm. - 1669. Szelnicze. 
Torda-Aranyos vrn. - 1699. Borév. 
Vas m. - 1894. Alsó-Szénégető, - 1903. Város-Hó<lász. 

Virovit,ica (VPrőcze) vm .. - 2450. Krndija. 

TÖMÖTT MÉSZKŐ. 

Ide tartoznak főleg a paleozoos és mezozoos korú fehér, színes vagy 
tarka mészkövek, melyek szabad szemmel tömött, rit.kábban finoman szem
csés szövetüeknek látszanak. Megjegyzendő azonban, hogy a puszta szem
mel tömöttnek mondott mészkövek, nagyobb nagyítás mellett, mikroszkop
pal tekintve mindig kivétel nélkül szemcséseknek bizonyulnak. 

A mészkő törése egyenes vagy laposan kagylós; felapritás közben 
pedig rideg anyagunak bizonyul, a miért is kalapácsütésre szilánkosan 
pattogzik. Legtöbbször homogén alkotásnak az ide tartozó mészkövek, de 
sokszor akadunk konglomerátos Yagy brecsciás szövetüekre is. 

Keménysége és tömöttsége ugyanolyan, mint a márványé, s vegyi 
összetételére nézve hasonlóképen mészkarbonát, mely a tisztább fajtájuak
nál 99%-ra is szokott rúgni (pilisi megalodon-mész, sümegi krétamészkő 
stb.), a miért is ezek higított sósavban majdnem maradék nélkül feloldód
nak. Legtöbbször azonban kevés vasoxidul tartalmu agyag is keveredik a 
mészkő anyagjához (kivált a tengeri eredetüekben), mely azután az ol
dódva málló mészkőfelületen mint oldhatatlan rész kiszabadul. Levegőn 
a vasoxidul oxiddá alakul át, a finom agyagpor pedig idővel felhalmozó
dik s végre azt az ismert, élénk vörös színű agyagot (a terra rossá-t) szol
gáltatja, mely minden mészkő felett töbLé-kevésbbé vastag leplet képez. 
Ez a vörös föld még a legfehérebbnek látszó mészkövekből is képződhetik 
(Pilis stb.) Ha sok valamely mészkőben az agyag, akkor márgás mészkő
nek, ha pedig túlsúlyban jelenik meg, akkor már mészmárgá-nak mondjuk 
az illető kőzetet. Ez utóbbiak a mészkőnél természetesen kisebb kemény
ségűek; reájuk lehelve agyagsza~ot érzünk. 

A tömött mészkőnek egyéb járulékos elegyrészei több-kevesebb 1 

dolomit (dolomitos mészkő), továbbá a kvarcz, mely homokszemek alak-
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jában szokott behíntve lenni. Ezt a mészkő felületének higított sósavval 
való étetése útján könnyen kimutathatjuk. A hozzá kevert homok meny
nyisége szerint kvarczszemes mészkövet, homokos mészkövet és meszes 
homokkövet különböztethetünk meg, mely utóbbi változat azonban czél
szerűbben már a homokkő körébe sorozható. Az egykori mész~
dékbe azonban nem csak kvarcz, hanem az alaphegységnek egyéb oldhat~ 
lan ásványa és kőzettörmeléke is kerülhetett bele, mire Brassó megyében 
a tatrangi és zajzoni fillittörmelékkel telt krétameszek jó példát nyúj
tanak. 

Genetikailag más szempontok alá esnek, --- mert utólagos képződ

mények - a tömött mészkövekben oly gyakran mutatkozó fehér mész
páterek, vagy kvarczcsíkok és erek. Előbbiek emelik a kőzet érdekességét 
(Kolos-Hradistye), utóbbiak pedig csak rontják a minőségét. 

Karbonszemcsék szürkére, sőt feketére festik a mészkövet, bitumen 
pedig barnára vagy barnásfeketére. Megkarczolva, vagy kalapácscsal for
matizálva bitumenszagot terjesztenek. Kár, hogy az utóbbiak szine a nap
fényen nem tartós. Vasoxid vörö!'re, vasoxidhidrat ellenben sárgára vagy 
barnára festi a meszet stb. 

Végül megemlítendő, hogy a legtöbb mészkőben, mint egykori ten
geri üledékben a mindenkori tengerek szerves lényeinek kemény test
részei is kimutathatók. Ezek a kövületek vagy fossziliák. Lehetnek ezek 
nagyok vagy kicsinyek, korallok, csigahéjjak vagy foramnifera-vázak, de 
előfordulásuk a mészkövekben oly gyakori, hogy már PLINIUS kimondotta 
volt, hogy ((Omnis calx e vivo». Sokszor az atmoszferiliáktól megmart, 
tehát a természetesen kimállott mészkőfelületnek tanulmányozása vezet 
bennünket rá, hogy e szerves zárványokat észrevegyük. Némely mészkő 
annyira tele van csiga és kagylóhéjakkal, hogy csigás mészkőről szól
hatunk (lumachel). Egyike a legérdekesebbeknek az effajta színes már
ványainknak Torda-Aranyos vármegyében a Szt. László község határában 
(sajnos csak kisebb darabokban) előforduló hippuritos mészkő. 

A feltétlenül üledékes eredetű mészkő padokat szokott formálni, a 
miért is fejtése, ha csak gyűrődés és vetődések által nagyon összetöre
dezve nincsen, háládatos szokott lenni. Szép sík lapokat fejthetni Pisz
kén, Aninán, Kapriorán stb. Sokszor azonban e padok összeforrottak s a 
rétegzés elmosódott, s ekkor már bajos jó műköveket fejteni; ilyenek az 
esztergom-budavidéki megalodon-mészkövek átalában. Ezeket inkább csak 
mészégetésre használják. 

Minthogy a tömött mészkő szintén a 3. keménységi fokozatnak felel 
meg, úgy mint maga az igazi márvány, ha~onlóképen elég könnyen vágható 

1 és jól fényezhető. A köiparban az összes tömött és színes mészköveket, ha 
egyszersmind jól fényezhetők, szintén márványoknak szokás nevezni. 
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Díszkövekké nem csiszolhatók a márgás mészkövek, mert puháb
bak; a kvarczzárványokkal telt mészkő pedig egyenlőtlen keménységénél 
fÓgva nehezebben dolgozható fel. A kovás mészkő pedig épen csak út
kavicsolásra való. A mészkövek sikeres feldolgozásanak határt szab végre 
a mészkövek netáni hasadozottsága, mi főleg a dolomitos mészköveknél 

szokott előfordulni. 
Magyarországon elég nagy számban fordul elő a színes és tarka 

márvány, legtöbbje azonban eddig még kellőképen méltányolva nincsen. 
Márványiparunk még igen szép fejlődésnek nézhet elébe, sőt nem egy 
irányban kivitelképesnek is ígérkezik. Óvakodjunk azonban a vigyázatlan 

. bányanyitástól l Márványiparunk szélesebb alapon való kifejlődését nagy
ban akadályozza a mai modern fűrészelő és csiszoló telepek vága beren
dezése. Külföldön mindenütt a hegyi patakok vizével hajtott p1'hnitiv be
rendezésű fűrészekkel indították meg a márvány feldolgozását, a mi sok 
pénzbe nem került, s csak később tértek át modernebb gépezetekre, mikor 
az illető díszkő már ismeretessé lett és a kereskedelemben is már kellő
képen bevezetve volt. A Karsztban pl. nagyrészt még ma is a legkezdetle
gesebb módon történik a mészkő feldolgozása, valamint részben a féhér 
má.rványé Carrarában még mostanában is. 

A magyar tömött m.észkővek (részben színes márványok) a következők: 

Abauj-Torna vrn. - 9. Bódva-Lenke, - 10. Bódva-Vendégi, - 13. Derenk, -
14. Dobódél, - 15. Égerszög. - 18. Gagy-Bátor, - 22. Hidvég-Ardó, -
24. Horváti, - 25. Jászó, - 26. Józsafő, - 28. Kápolna, -~ 31. Kom
játi, - 33. Nádaska, - 35. Perkupa, - 38. Rákó, - 40. Somodi, 
42. Szt. András, - 43. Szt. Jakab, - 44. Szepsi, - 46. Szilas, -
47, Szin, - 49. Szin-Petri, - 50. Szögliget, - 51. Szőllős-Ardó, -
53. Teresztene, - 54. Torna, - 56. Torna-Ujfalu, - 57. Udvarnok, -
59. Varbócz, - 61. Zsarnó. 

Alsó-Fehér vrn. - 65. Benedek, - 68. Diomál, - 74. Nyirmező, - 79. Pe-
trosán, - 80. Pojána, - 84. Vládháza. 

Arad vrn. - 99. Gross, - 116. 117. Menyháza, - 130. Trojás. 
Árva vrn. - 134. Árvaváralja, - 139. Dluha, - 144. Podbjel, - 145. Trsztena. 
Baranya vrn. - 150. Abaliget, - 151. Beremend, - 152. Bodony, - 155. Bük-

kösd, - 156. Csarnota, - 157. Császta, - 161. 162. Gyüd, - 163. Hegy
Szt.-Márton, - 164. Hetvehely, - 166. Hosszuhetény, - 168. Kárász, -
170. Kéménd, - 177. Magyar-Egregy, - 178. Mohács. - 180. Megyefa, -
181. Monyoród, - 184. Nagy-Harsány, - 185. Német-Palkonya, - 187. 
Orfű, - 188. Pécs, - 194. Pécsvárad, - 200. Rákos, - 201. 202. Siklós, -
204. Szabar, - 206. 207, 208. Szászvár, - 210. Szederkény, -- 214; 215. 
YéMny, - .217. Versend, - 218. 219. Villány, - 221. Zobák. 

Bar$ vm. - 233. Léva. 
lU3ereg vm. --- 282. Tövisfalva. , ___..;;--------
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Bihar vm. -- 299. Bánlaka, - 301. Betfia, - 304. Brátka, - 305. Bucsa, -
306. Élesd, - 307. Esküllö, - 309. Feketepatak, - 310. Kaluger, -
311. Kimp, - 314. Kollest, - 315. Kosgyán, - 316. Koró-Ponor-Remecz, _:__ 
319. Pestere, - 320. Pestes, - 322. Rév, - 327. Vaskoh. 

Borsod vm. - 330. Apátfalva, --- 342. Dédes, - 345. Diósgyőr, - 346. Disz
nós-Horváth, - 352. Görömböly, - 359. Kisgyőr, - 365. Kurityán, -
366. 367. Mályinka, - 371. Monosbél, - 389. Sáta, - 396. Tapolcsány, -
403. Varbó, - 405. Visnyó. 

Brassó vm. - 411. Brassó, - 413. Feketehalom, - 416. Pürkerecz, -
420. Tatrang, - 421. Türkös, - 422. Zajzon. 

E.~ztergorn mn. - 444. Bajna, - 445. 446. Bajóth, - 450. Csolnok, - 451. Do
rogh, - 453. 454. Esztergom, - 458. Kesztölcz, - 466. 467. Piszke, -

471. 4]_( .• Süttő. 
Fejér v~ 486. Füle. 
Fogaras vm. - 522. Almásmező, - 524. Alsó-Mojecs, - 527. Pregyál, 

528. Zernest. 
Gömöi· vm. - 529. Aggtelek, - 531. Alsófalu, - 534. Beretke, - 541. Fel

falu, - 546. Harkácz-Sánkfalva, - 548. Horka, - 549. Ispánmező, -
550. Jolsva, - 556. Jolsva.-Taplócza. - 559. Levárt, - 560. Licze, -
561. Murány, - 562. Murány-Huta, - 572. Ratkó-Lehota, - 574. 575. 
Sumjácz, - 577. Süvete, - 578. Szásza, - 580. Sztárnya, - 586. Tornalja. 

Háromszék vm. -:--- 616. Bodzaváma, -· 624. Ilyefalva, - 644. Szent-Király. 
Heves vm. - 657. Bátor, - 662. Eger, - 681. Sirok. 
Hont vm. - 697. Bélabánya. 
Hunyad vm. - 2232. Bóz, - 74G. Czebe, - 765. Petrozsény, - 771. Vajda

Hunyad. 
Komárom vm. - 819. Tardos. - 820. Tata. 
Krassó-Szörény vm. - 822. Amna, - 829. Börza, - 832. Coronini, - 836. Du

bova, - 843. Illadia, - 844. Istvánhegy, - 846. Kápolnás, - 847. 848. 
Kapriora, - 854. Lalasincz, - 857. Macsova, - 869. Német-Bogsán, -
871. Ó-Moldova, - 872. Ó-Ogradina, - 873. Oravicza, -- 879 .• Pes
tyere, - 883. Plavisevicza, - 2284. Pojén, -- 886. Pozsoga, - 887. Re
sicza, - 894. Stájerlak, - 898. Szokolár, - 899. Szvinicza, - 908. Valye
máre, - 909. Vaskő. 

Liptó vrn. - 919. Nagy-Bobrócz. 
~aros vm. - 924. Berlebás. - 930. Felső-Vissó, - 934. Ka.bolapolyána, -

· 942. Pudplesa. '-. · 
Nagy-Küküllő vrn. - !174. Alsó-Rákos, - 981. Olt-Bogát. 
Nógrád vm. - 1028. Katalin, - 1030. Keszeg, - 1036. Kósd, -· 1057. Nézsa, -

1071. Romhány, - 1088. Szendehely. 
1\Tyitra vm. - 1109. Banka, - 1113. Berencs-Váralja, -- 1122. Darázs, -

1130. Felső-Boti.falu, - 1140. Hradist, - 1144. Jablonicz, - 1148. Janó
falu, - 1149. Jókeő, - 1159. Kolos·Hradistye, - 1162. Kovarcz, -
1169. Menyhe, - 1170. Miava, - 1173. Nagy-Modró, - 1176. Német-

·2'..J." 
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Próna, - 1177. Nyitra, - 1181. Ó-Tura, - 1183. Pográny, - 1187. R.a
dosna, - 1193. Sándorf, - 1196. Szterusz, - 1202. Szerclahely, -
1205. Szt. Péter, - 1207. Szucsány, - 1209. Tót-Soók, - 1212. T.u.ro
luka, - 1214. V águjhely, - 1217. V erbó. 

Pest-Pilis-Solt vm. - 1227. Borosjenő, - 1235. Buclapest, - 1248. Csobánka, -
1251. Csövár, - 1265. Nagy-Kovácsi, - 1272. Pilis-Szt.-Kereszt, - 1284 .. 
Tinnye, - 1291. Üröm. 

Pozsony vm. - 1311. Bikszárd, - 1322. Dejte, - 1326. Dévény-Ujfalu, --
1350. Modor, - 1368. Szomolány. 

Sáros vm. - 1396. Branyiszkó, - 1398. Csircs, - 1399. Deméthe, - 1417. Kis
falu, - 1421. Kis-Szeben. - 1439. Palocsa, - 1458. 1459. Ujak. 

Sopi·on vrn. - 1490. Újtelek. 
Szepes vrn. - 1559. Igló, - 1562. Jarembina, - 1566. Kotterbach, - 1569. 

Margitfalu, - 1571. Ó-Lubló, - 1572. Podolin, - 1574. Szepes-Olaszi, 
1579. Vitfalu, -- 1614. Zilah. 

Szolnok-Doboka vm. - 1640. Horgospataka, - 1643. Hosszúrév. 
Torda-Aranyos vm. - 1708. 2294. Torda-Szt.-László, - 1709. Túr. 
Trencsén vm. - 1712. Alsó-Motyenecz, - 1713. Beczkó, - 1714. Bella, -

1715. Bellus, - 1717. Brodnó, - 1718. Dobra, - 1720. Drietoma, -
1722. Dubnicz, - 1732. Felső-Szrnye, - 1733. Hattne, - 1736. Hricsó
Váralja, - 1738. Illava, - 1739. J ablonófalu, - 1740. Kis-Kolacsin, -
1743. Lédecz, - 1750. Misén, - 1751. Morva-Lieszkó, - 1753. Nagy
Kolacsin, - 1757. Nemsova, - 1758. Nezbud-Lucska, - 1765. 1766. Pely
vás, - 1768. Pjechó, - 1771. Porubka, - 1772. Predmér, - 1774. Pl'ej
tha, - 1775. Rajecz, - 1782. Szkala, - 1783. Sznazsnicza, - 1785. 
Sztrecsnó, -- 1787. Szulyó-Hraclna, - 1792. Trencsén-Tep!icz, -1794. Tu
nezsicz, - 1797. Vág-Besztercze, -- 1799. Vág-Héve, - 1803. Viszolaj, -
1804. Zárj ecs. 

Turócz vrn. - 1806. Alsó-Stubnya, - 1809. Blatnicza, - 1811. Háj, -
1813. Jaszenova, - 1815. Mosócz, - 1817. Polerjéka, - 1825. Tót
Próna, - 1828. Vriczkó, - 1830. Znióváralja. 

Udvarhely mn. - 1832. Homoród-Almás. 
Vas vm. -- 1896. Egyházas-Füzes. 
Veszprém vm. - 1904. Ajka, - 1912. Bakony-Nána, - .1920. Csernye, -

1927. Faész, -- 1930. Jásd, - 1934. Litér, - 1941. Mencshely, - 1945. 
1946. Olaszfalu, - 1958. Szt. István, - 1960. Tapolczafő, -- 1963. Tés, -
1966. Ugod, - 1967. Vámos, - 1971. Veszprém, - 1973. Vörösberény, -
1977. 1978. 1979. Zircz. 

Zlila vrn. - 1989. Arács, - 1992. 1993. Balaton-Füred, - 1995. Balaton
Kis-Szőllős, - 1997. Balaton-Kövesd, - 2009. Csicsó, - 2010. Csopak, -
2015. Felslí-Dörgicse, -- 2019. Gyepű-Kaján, - 2033. E.is-Dörgicse, -
2047. Nagy-Pécsely, - 2049. Nemes-Pécsely, - 2054. Ó-Budavár, -
2057. P:ilóznak, - 2063. Sümeg, - 2067. Szt. Antalfa, - 2079. Vászoly. 

Zemplén vrn. - 2111. Jeszenlí. 

Dr. Schafarzik F. A mapyar kőbányák. b 
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Zólyom vm. - 2167. Beszterczebánya, - 2169. Borosznó, - 2192. Mezö
köz, - 2194. Mócsa, - 2198. Óhegy, - 2202. Pe:thát, - 2207. Szt. 
András, - 2212. Tót-Pelsőcz. 

Fiume város. 

B_jelovar-KriZl'vC'i (Belovár-K6nJs) vm. - 2317. Vojnovec. 
Lilm-Krbava m11. - 2319. Bru;ane, - 2320. Gospiií, - 2321. Graiíac, -

.2322, Jablanac, - 2324. Lovinac, - 2325. Malikut, - 2327. Mogoric, -
2328. OStarije, - 2330. Re~etar, - 2334. Stinica, - 2335. Sveti-Rok, -
2336. Tominac draga, - 2337. Vratnik, -- 2338. Zuta lokva. 

J}fodrwf-Rieka (Jfodru.s-Fi11111(') 'Vrn. - 2339. Bosanci, - 2341. Rukovac, -
2343. Generalski stol, - 23Mí. Kamensko, - 2346. Karlobag, - 2J47. 
Koiísiiíin, - 284,!). Krstinja, - 23GO. Krpel, - 2351. Kupjak alagút, 
2353. Ogulin, - 2356. Pa~ac, - 2357. Pavlovac, - 2358. Plase, 
2360. Ravnogora, -- 2361. Saborsko, - 2362. Sefüte, - 2363. Sije, 
2364. 2365. Slunj, - 2366. Sopaií, -- 2367. Stari lazi. 

Poiega (PozsegaJ vm. -- 2374. Daru.var trg, - 2380. Pakrac trg, - 2387. 
Siraií. 

Sriem (Sze1·ém) vm. - 2392. Besenovo Selo, - 23H4. Jabuiíec, - 2395. Ka
menica, - 2400. - Kriíedin, - 2407. Ljuba, - 2427. Krapinske Toplice 
(Krapina-Teplicz ). 

Zag1·eb (Zágráb} vm. - 2457 BE!kupec, - 2465. Dolni Slatina, - 2477. Ka
líina, - 2482. Lipovec, - 24HO. Podsused, - 24H5. Samobor, - 2512. 
Vrginmost, - 2515. Zirovac. 

DURVAMÉSZKŐ. 

A közönséges mészkövek külön alcsoportját képezik az ú. n. durva
meszek. Ezek többé-kevésbbé porózus, sőt likacsos, kövületes, főleg fora
miniferás, chemiailag többnyire igen tiszta fiatalabb korú mészkövek. 
Színük többé-kevésbbé sárgás-fehér. Ha sok bennök az apró gömbös fora
minifera-héj, akkor oolitosnak mondjuk a szövetét. A nagyobb kagyló- és 
csigaféléket tartalmazó durvameszek rendszerint már erősebben likacsosak. 
Kvarczkavics vagy egyéb kőzetzárványok pedig konglomerátossá teszik. 

Ritkás szövetüknél fogva a durvameszek simára faragott lapjai nem 
fényezhetők, legkevésbbé pedig a nagyobb kövületek halmazából álló 
likacsos felsőmediterrán és szarmatakorú mészkövek. Egyedül csak az 
eoczén nummulitos mészkő és némely lithothamniumos lajtamészkő olyan 
tömör, hogy valamennyire polírozható is. 

Könnyebb vagy nehezebb megmunkálhatóságuk szerint a gyakorlat
ban puha, félkemény (Tétény) és kemény (Páty) durvamészköveket külön
böztetünk meg. 

Legbecsesebbek és díszfara.gásokra legalkalmasabbak az egyenletesen 
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aprószemű, főleg prnzmy foraminiferahéjjakból álló, nagyobb likacsok 
nélküli durvameszek, kivált akkor, ha egyszersmind fagyállók is. Ez 
utóbbi tulajdonságukra nézve igen szeszélyes a magatartásuk, így pl. 
vannak a sóskúti szarmatakorú mészkőpadok között teljesen fagyállók, a 
mire a lánczhíd 50 éves oroszlánai jó példát nyujtanak, míg ugyanazon 
bánya más padjai a fagyot nem bírják ki. 

A puha felső-mediterrán féleségek közt akad néha Sopron megyében 
egy:~ii:!~~t3.'git.!?.!? .. !~!ié~~ íöl<le"fi filliiőségü _i:~teg is,w.11'. melyből iszapolás 
ú_tján_11z.. .. ú: n. bécsi fehéret, újabban pedig billiárdkrétát és írókrétát is 
állítanak elő, de azért ezt a mészkövet a szó szorosabb értelmében kré-

-G.nák.ili""ég sem nevezhetjük, mert krétának a kőzettanban azt a hófehér, 
globigerinahéjjakból álló, lágy krétakorú kőzetet mondjuk, mely már 
magában, természetes állapotban is (tehát őrlés és iszapolás nélkül), az 
írókréta tulajdonságaival bír. Sokáig természetes állapotban használtuk 
a krétát, újabban azonban a finomabb árú számára ezt is iszapolják, 
miáltal a benne előforduló kisebb-nagyobb tűzkőszemcséktől megsza
badítják. 

Durvameszeink vannak az óharmadkori (eoczén, oligoczén) lerako
dások és azután a neogén (mediterrán, szarmata) üledékek között. Előbbiek 
nagy számban és jó minőségben főleg Kolozsvár környékén fordulnak elő, 
sok nummulitmészkő van továbbá a budai hegységben és a Bakonyban. 
A neogén durvameszek pedig számos ponton találhatók a két magyar 
Alföld és az erdélyrészi medencze szélein, valamint a horvát-szlavon sziget
hegységek körül is. Származásra nézve valamennyi tengeri és parti kép
ződmény. 

Mint kitűnően faragható mű- és építőköveket Budapesten leginkább 
a sóskúti, biai, pátyi stb. és a horvát viniczai durvameszeket ismerik 
(lánczhíd, vigadó, akadémia, parlament stb.): Kolozsvárt a közeli óhar
madkori durvameszeket alkalmazzák; Bécsben pedig már igen régóta 
a magyar Lajta·hegység mészköveit használják (Szt.-István székesegy
ház stb.) 

Durvameszeink a következők: 

Alsó-Fehér vm. - 66. Benedek, - 69. Diomál, - 72. Magyar-Igen, -
73. Mindszent, - 76. Oláh-Lapád, - 77. Oláh-Rákos, - 85. Vládháza. 

Arad wn. - 94. Boros-Sebes. 
Raranya vm. - 169. Kékesd, -- 172. Kovaczena, -- 189. 190. Pécs, -

195. Pécsvárad, - 197. Pölöske, ·- 198. Püspöklak, - 211. Várkony. 
Bihar vm. - 300. Belényes-Örvényes, - 318. Oláh-Hódos. 
Borsod vm. - 393. Szilvás. 
Esztergom vm. - 447. Bajóth. - 462. Kőhid-Gyarmath, -- 474. Tokod, -

475. Úny. 
b* 
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F1:jéi' vm. - 477. Bicske, - 478. Bót, - 480. Csabdi, - 482. Csákberény, -
484. Érd, - 485. Ettyek, - 489. Inota, - 494. Magyar-Almás, --- 496. 
Mány, - 509. Sóskút, - 516. Tárnok, - 517. Urhida. 

Gömör vm. - 592. Zavadka. 
Hont vi11. -- 700. Bernecze. - 730. Szob, - 736. Zebegény. 
Hunyad vm. - 762. Magura, - 7tl8. Rákosd, -- 772. Vajda-Hunyad. 
Koloz.~ vm. - 776. Bács, - 779. Csucsa, -- 780. Egeres, - 781. Gyalu, 

785. Jegenye, - 789. 2259. Kolos-Monostor, - 791. Magyar-Nádas, 
792. Magyar-Garbó, -- 793. ~Iákó, - 795. Méra, - 798. Nagy-Petri, -
801. Oláh-Nádas, - 804. Szász-Fenes, - 805. Szucság, - 808. Tűre, -
810. Vista. 

Krassó-Szö1·ény mn. - 856. Lunkavicza, - 861. Mehadika, - 867. Nádas, -
880. Petnik, -- 913. Verendin, - !H5. Zsnpanek. 

tiy>tó vm. - 2288. Rózsahegy. 

[
Marmaros vm. - 928. Felső-Róna. 

· Moson vm. - 955. Császárkőbánya, - 964. Nyulas, - 968. Sásony. 

-~-~·---~-

Súgtád vm. - 984. Alsó-Petény, - 993. Bér, - 999. Buják, - 1011. Ecseg, --
1031. Kis-Maros, -- 1037. Kósd, - 1042. Legénd, - 1052 . .l\l átra-V ere
bély, - 1090. Szt. Iván, - 1102. Vanyarcz. 

Nyitra vm. - 1114. Brezova, - 1119. Csejthe-Komárnó-Zsolnafaln, - 1 Hi7. 
Lubina, - 1180. Ó-'rura, - 1219. Verbócz. 

f'cst-Pil·is-Solt vm. -- 1224. Békásmegyer, - 1226. Bia, - 122\:1. Budafok, --
1231. Budakesz, - 1236„ 1237„ 1238„ 124-0., 1241. Budapest, - 1252. Cső
vár, - 1256. Fóth, - 1263. Kis-Tétény, -- 1268. Nagy-Tétény, - 12fi9. 
Páty, - 1285. Tök, -- 1286. 1287. Török-Bálint, - 1292. Üröm, -
1302. Zsámbék. 

Pozsony vm. - 1327. Dévény-Ujfalu. 
Sopron vm. - 1473. Hasfalva, - 1474. Kis-Höflány, - 1475. Kismarton, -

1476. Lorettom, - 1477. Nagy-Höflá~y, - 1478. Nyék, - 14.79. Osz
lop, - 1481. Rákos, - 1484. Stoczing, - 1485. Szárazvám, - 1486. 
Széleskút, - 1487. Szent-György, - 1488. Szt. Margitta. 

Szatmár vm. - 1522. Nagy-Nyires, - 1532. Törökfalu. 
Szeben vm. - 1533. ·Alsó-Sebes, - 1547. Porcsesd. 
Szilágy vm. - 1581. Benedekfalva, - 1594. Kelencze, - 1597. Kucsó, --

1602. Mojgrád, - 1604. Ördögkút, -- 1605. Őrmező, - 1607. Prodán
falva, - 1615. Zilah. 

Szolnok-Doboka vm. - 1620.1621. Aranymező, - 1625. Bába, - 1626. Blenke
mező, - 1649. Klicz, - 1651. Lemény, - 1654. Magyar-Lápos, - 1658. 
Nagy-Lózna, - 1666. Rév-Körtvélyes, -- 1667. Sósmező, - 1670. Sztojka
falva, - 1693. Var'!-dia. 

Torda-Aranyos vm. - 1700. Csürülye, - 1702. Hidas, - 1703. Koppánd, -
1707. Szind. 

Trencsén vrn. - 1710. Alsó-Hricsó, - 1729. Felső-::\lotesicz. 

Veszprém vrn. -- 1905. Ajka, -- 1909. Bakony-J\fagyar-Szt.-Király, -- 1918. 
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Bánta. -- 19HJ. Bódé, - 1922. Csesznek, - 1925, Dudár, - - 1938. Magyar
Polány, -- 1948. Öskü, - 1950. Os:dop, - 1952. Pölöske, --- 1968. Vár
palob. ---- 1970. Vilrsány, - 1974'. Vörösberény, - 2004,, Csabrendek. 

:1!1!a vm. - 2087. Lesencze-Tomaj, - 2051. Nemes-Vita, -- 2052. Nyirád, -
2075. Tapolcza. 

/ '/,1'm[1lé11 1•m - 2096. Csertész. 

Rjelo1·11r-Krizci·ó (Bel01.Y'11·-Kifr<is} vm. -- 2308. Jelenska gornja, ·--- 2310. Kal
nik, -- 2312. Mikleu.4ka, - 2318. Vojnovec . 

. llodnts-Riek11 (:1fod1·us-Vi11me) 1.•111. - 2355. Orehovica. 
l'ozeg(( (Puzscua) 1•111. -- 2371. Benkovac, -- 2373. Biela, 2375. Glogo-

vica, -- 2:377. Gradilíte, - 2:378. Ivandol, -- 2379. Klokocevik, -- 2381. 
Pakrac trg, -- 238í. Petrovoselo, - - 2385. Piljenica, --- 2:3116. Sibinj, -
2388. Sumetlica. 

S1·Ú'111 (Szerérn) 1•111. - 239:3. Hopovo Monastir, - 23\18. Karlovó (Karlócza), -
2401. Krcedin, - 2403. Ledinci, - 2406. LeZimir, --- 24.12. Sot Pa:~inac, --
2413. Svilo~, - 2414. Vrdnik. 

\'ami1Ii11 (Tu1·!lzsrl) ·1•m. - -- 2419. Budinscina, - 2422. Gotalovec, - 2423. 
Grana, - 2424. Rlenovnik, - 2425. Koritokocl, - 2428. Krapinske 
Toplice (Krapina-Teplicz), -- 24,31. Lobor, - 24,33. Maróan, -- 2435. 
Novimarof, -- 2437. Ore':je, - 2439. fütclohoj, - 2440. Seketin, - -
2442. Slanje, -- 2444. Veternica, --- 2445. Vinica, - 24-16. Vratno. 

1'irm·iti('(/ (Vrri'frzr) 1·m. -- 21~48. Drenje, -- 24.49. Drenovac, - 2451. Krndija, - -
2455. Pu:~ina. 

Zlf[l/'l'b (Zágní.11) 1·111. - 2456. BaCin, -- 245~. Bregana, --- 2461. Óuéerje, -
2463. Óuntié, --'246-1. Dolje, -- 2.f66, 24fl7. Dubica, - 24 71. Gora, -
24.72. Gradusa, - 24,73_ Hrastovica, ---- 2474 .. Ilovacak, -- 2475. Ivanec, -
21.76. Jaska, -- 2479. Kosbjnica, - 21.84 .. Maja, - 24.85. Markusevec, -
2486. Pedalj, - 2488. Pet.rorngora, - 2/í,89. Planina, - 2491. Pod
snsed. -- 2492. Podvrh, - 2494. Priliié, - 2í9ti. Samobor, - 2498. Sla
liinja, -- 2499. Stenjevec, - 2500. Stuhica gornja, - 2503. Sestine, 
2504„ Sibine, -- 2505. Sljivovac, - 2fi06. Svarea, -- 2507. Toplicica, 
2508. Topusko, - 2510. Velefinja, - 2511. VrabCe. - 2514. Zrinj. 

MÉSZTUFA. 

Ez az olaszok travertinója. Az idetartozó kfü~et.ek élesen különböz
nek minden eddig tárgyalt mészkőtől, a mennyiben édesvizi. tavi képződé
sűek. Ezt bizonyítják a bennök sűrűn bezárt édesvízi és szárazföldi csigák, 
növényi részek és a partokról ezen egykori tavakba belekerült ősemlősök 
(elephas, rhinoceros stb.) maradványai. A mészkarbonát úgy hideg, mint 
melegvizű forrásokban kettedszénsavas mészből vagy közvetlenül, vagy 
pedig legtöbbször algák közvetítése mellett válik ki, miközben a szénsav-
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nak egy tömecse felszabadul. Az ilyen módon lecsapódott mészkarbonát 
a regi tavak alján vízszintes rétegekben rakódott le (kisczelli plató, 
Süttő stb.). Sokszor azonban, ha a viszonyok ezt nem engedik meg. csak 
többé-kevésbbé vastag bekérgezések jönnek létre (Margitsziget). Az egy
kori forrástölcsérekben pedig elég gyakran pizolitok (borsókövek) is figyel
hetők meg (Buda-várhegy, kisczelli plató stb.). 

A mésztufa színe többé-kevésbbé barnás-fehér s a megszilárdult 
tufa keménysége, úgy mint a többi mészkőé, szintén 3. 

A mésztufa többnyire likacsos, minthogy azonban a likacsok falai 
vastagok és kristályosan 'szemcsés tömör mészkarbonátból állanak, egészben 
véve a kőzet mégis igen szilárd !Kaláz); némely likacstalan féleség (Süttő), 
pedig épenséggel páratlan szilárdságú (0·5 % likacsosság mellett majdnem 
2000 kgr. négyzet cmtr-kint !) A mésztufák szilárdsága nem csak a túlsá
gos likacsossággal (Budapest-Kisczell), hanem fiatalabb korával is ará
nyosan fogy, pl. a mostkori üledékek majdnem kivétel nélkül még puhák, 
míg a diluviális (Kaláz, Süttő, Gánócz) és a plioczén (Szádok) korúakban 
az egykorú mésziszap mindinkább kristályossá lett. 

Az édesvízi mesz,ek legjobb építőköveink közé tartoznak, a mennyi
ben rendesen kitünően fagyállók is. Ezért kivált híd-, de egyéb monu
mentális építkezéseknél szívesen alkalmazzák (kir. várlak, kir. opera, 
dunaparti építkezések stb.) Likacsosabb féleségeit törecs alakjábr.n betó
nozásokhoz használják, (Budapest-Kisczellt Némelyik előfordulásnak az 
anyaga pedig annyira tiszta mészkarbonát, hogy czukorgyárban is hasz
nálhatják r,Szádok). 

A forrásvízi mészkarbonát lernkódások során külön megemlítendő 
a korondi zöldes-barna aragonit (onyxmárvány), melyet ujabban apróbb 
díszmunkákra feldolgoznak. 

Mésztufa-kőbányáink a következők: 

Aú1mj-Torn11 l'rn. - 3. Áj, - 20. Görgő. 
Árm v111. ---- 146, U sz ty e. 
Baranya 1'111. - 191. Pécs. 
Bm·sod vm - 372. Monosbél. 
Csí/, 11111. - 434. Gyergyó-Borszék. 
Esztergorn vm. - 465. Mogyorós. - 468. Piszke, - 473. Süttő. 

Gömör nn. - 583. Tiszolcz. 
Hnnyad vm. - 742. Bánpatak, -- 750. - Dédács, -- 757. Gyertyános. 
Kornárom vm. - 813. Duna-Almás, - 818. Szomód, - 821. 'rata. 
Kmssá-SzöJ'ény vm. -- 905. Toplecz. 
Liptó vm. - 917. Ifarom-Revucza, - U20. Rózsahegy. 
Syifra vm. - 1141. Hradist, - 1150. Jókeő, - 1175. Nedusócz, - 1197. Szá

dok, - 1210. Tőkés-Ujfalu. 

),, 
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i'esl-Pi/is-Solt 1'111. - 1225. Békásmegyer, - 1230. Buda-Kaláz, - 1239. Buda
pest, - 1274. Pomáz, -- 1293 Üröm. 

Szepes 1•111. -- 155í. Filefolu. - 1558. Gánócz, -- 1563. ,farembina, -- 1573. 
SzepPshely, - 1576. Szepes-Váralja, - 1580. Zsegra. 

T1wócz 1·m. -- 1818. Ruttka, - 1831. Znióváralja. 
U1b-111'iu:ly 1•111. - 22li0. Korond. 
la/11 nm. -- 2077. Tihany. 
;/,ályo111 vm. - 219(). Óhegy. 
Fi,iune ráms. 

Lik11-Kr/Jw•u 1.•111. - 2326. Martinbrod, --- 2329. Plitvica, - 2332. Srb. 
Poiega (Poweg11) 1•1r1. - 2370. Dastaji. 
Vai'aidi11 ( Vrrmzsi/) c111. - 24.38. Podgorje. 
ZagJ"r'b (ZúrJ1·ál1) t·m. - 24·93. Pokupsko. 

MAGNEZIT. 

A magnezit szintén a hatszöges ásványrendszernek romboederesen 
kristályosodó karbonátja, még pedig egyedpl a magnéziáé, J(qf:0

3
• Pora 

meleg sósavban feloldódik. 'fümöttsége 3, keménysége 4·- 4·5. 
Tűzben olvaszthatatlan és a szénsav kiűzése után magnéziumoxid 

(égetett magnezit) marRd hátra, mely eltérőleg a mészkő és dolomit kal
czinált maradékaitól, nem higroszkópos természetű. S ép ezen utóbbi 
sajátságán alapszik keresettsége is mint kitünően tűzálló anyag. 

A világ két legnevezetesebb előfordulási helye Stájerországban 
(Ausztria) Veitsch és hazánkban Gömör megye. 

A magyar magnezit anyaga a lehető legkedvezőbb összetételű. 

Atlagosan a következő: 

.:WgO 
SiO~ 

.A.12 03 
F'e'},OH . 
CaO 

91•25 o;, 
L ·31 (( 

·- nyomokban 
5·82 (( 
1 ·80 (( 

Hasonlít tehát a veitschihez, csakhogy kevesebb benne a mész, m1 
fölényét biztosítja. 

A magyar magnezit öregszemű, vaskos tömegekben fordul elő kar
bonkorú agyagpala, dolomit és mészkőrétegek között. Az egyes szemek 
nagysága olykor hüvelyknyi s hasadási lapjaik nem egyenesek, hanem 
kissé hajlítottak. Színe szürkés-fehér, zsírfényű. Lencsés tömegeinek hatá
rain sokszor szürke, apróbbszemú dolomittal együtt fordul elő. 

A legnevezetesebb magyar termőhelyek Rónapatak, Rattkó, Jolsva, 
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Mnisány és Ochtina. Kassa városának határában szintén ismeretes a 
magnezit. A gömörmegyei . előfordulások legfőbbjeit az első magyar 
magnezit-ipar r.-t. bírja, mely a nyers anyagot részben a legmodernebb 
berendezésű pörköfő-kemenczéiben Nyustya-Hacsaván és Jolsván kiéget
teti. A kész árú zsákokba csomagolva nem csak a hazai tűzálló téglagyá
rakat és vasgyárakat látja el tűzálló és egyszersmind bázisos anyaggal, 
hanem nagy mennyiségben külföldre, főleg Amerikába is szállíttatik. 
Magneg-;itiparunk mindössze csak 8-10 éves. 

Magnezitek a következő helyeken fejtetnek: 

Görnör vrn. - 552. 2256. Jolsva, - 2270. Mnisány, 2279. Ochtina, -
2285. Rattkó, - 2287. Rónapatak, - 2296. Turcsok. 

DOLOMIT. 

A dolomit a szénsavas kalczium és szénsavas magnézium kettős só
jából áll [(Cail!f!J) C031, tehát vegyileg különbözik úgy a mészkőtől, mint 
a magnezittől. Sósavban nehezebben oldódik. mint a mészkő, hidegen 
csak gyengén pezseg, melegítve azonban már gyorsabban oldódik. Tö
möttsége (2·9) és keménysége (3--4) a mészkőénél valamivel nagyobb. 

A dolomit színe fehér, vagy pedig a benne lévő kevés vasvegyüle
tek folytán sárgás vagy vöröses, karbonszemcsék pedig szürkére festik. 
Szövete rendesen már szabad szemmel is szemcsésnek, czukros szövetű

nek tűnik fel s az egyes szemcsék romboedereknek felelnek meg. 
A normális összetétehí dolomit könnyen hasadozik, sőt teljesen 

lisztté is porlik szét (Budapest, Gellérthegy), a miért is a legtöbb magyar 
dolomit az építészetben szerepet nem játszik, hanem legföllebb útkavi
csolásra való; lisztje pedig szódavízgyártásra szolgál (Buda vidékén). Ha 
azonban kevesebb benne a MgC03 , úgy hogy összetétele alapján a mész
kövek, illetve a márványok felé képez átmeneteket, akkor összeállása is 
nagyobb fokú. Ilyenek a Pojána-Ruszka dolomitos mészkövei, illetve 
márványai. 

A dolomit többféleképen keletkezhetik, képződhetik bizonyos feltéte
telek közt vagy közvetlen lerakodás útján a tengerek vizéből, vagy pedig 
sok esetben magnéziatartalmú mészkövek kilugzása folytán is. Hazánk
ban dolomit főleg a paleozoikumban (Pojána-Ruszka)és a triaszban (Ba
kony, Vértes, Budavidékén található nagy mennyiségben. Az ÉNy-i Kárpá
tok chocsdolomitja legujabban szintén triaszkorúnak bizonyult. 

Dolomit a következő helyeken fordul elő : 
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Abauj-To1'na mn. - 8. Becskeháza. 
A1·ad vm. - 98. Galsa. 
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Baranya vm. - 153. Bodony, - 167. Kán, - 176. Kövesd, - 203. Siklós, -
220. Villány. 

Bn1's vm. - 224. Bars-Szkleno. 
Biha1' vm. - 303. Borz, - 312. Kimp, - 317. Loro-Ponor-Remecz. 
Fe:fér vm. - 479. Bót, - 483. Csákberény, -- 490. Inota, - 492. Iszka-Szt.

György, - 495. Magyar-Almás, - 497. Mány, - 513. Szár, - 520. 
Zámoly. 

Gömö1' iirn. - 537. Dobsina, - 547. Helpa, - 551. Jolsva, - 557. Jolsva
Taplócza, - 558. Kövi, - 568. Polomka, - 576. Sumjácz, - 581. Tel
gárt, - 591. Vernár. 

Nyitm lm. - 1107. Alsó-Vesztenicz, - 1110. Banka, - 1115. Brezova, -
1120. Csejthe-Komárnó-Zsolnafalu, - 1123. Divék-Jeskófalva, - 1126. 
Duczó, - 1127. Dvornik, - 1129. Felső-Attrak, - 1132. Felső-Vásárd, -
1133. Felső-V esztenicz, - 1134. Galgócz, - 1139. Hradek, - 1143. Hu -
bina, - 1146. Jalsó, -- 1151. Jókeő, -- 1154. Kapláth, - 1157. Kocsin, --
1160. Koritnó, - 1164. Ijancsár, - 1166. Lopassó, - 1168. Luka, -
1174. Nagy-Modró, - 1178. Nyitra, - 1186. Racsuz, - 1188. Radosna, -
1190. Rattnócz, - 1195. Sárfő, - 1200. Szalakusz, - 1203. Szoko
lócz, - 1206. Szt. Péter, - 1215. Vágujhely, - 1218. Verbó, -- 1220. 
Vittencz. 

Pest-Pilis-Solt vm. - 1232. Budakesz, - 1234. Budaörs, - 1242. Budapest, -
1270. Pilis-Csaba, - 1294. Üröm, - 1303. Zsámbék. 

Pozsony vm. - 1309. Bélaház, - 1314. Czajla, - 1323. Dejte, 1352. 
Nádas, - 1357. Nahács, - 1369. Szomolány. 

Sái·os vm. - 1382. Abos, - 1414. Kavecsány, - 1419. Kis-Ladna, 1426. 
Kőszegh, - 1429. Lemes, - 1432. Nagy-Ladna, - 14.37. Ó-Ruzsin, -
1443. Somos-Ujfalu, - 1449. Szokoly, - 1452. Tapolcsán, - 1454. 
Tere bő. 

Sopron 11m. - 1491. Újtelek. 
Szepe.< vm. - 1560. Igló. 
Trencsén vrn. - 1719. Domanizs, - 1746. Lyetava-Lucska, - 1748. Mach

nács, - 1754. Nagy-Kolacsin, - 1759. Nezbud-Lucska, - 1769. Podlu
zsány, - 1770. Poluzsje, - 1776. Rajecz, -- 1780. Rozson-Miticz, -
1781. Rozson-Neporácz, - 1786. Sztrecsnó, - 1791. Trencsén, - 1794. 
Turotridvori, - 1802. Visnyó, - 1805. Zay-Ugrócz. 

Turócz v111. - 1810. Lezsjahó, - 1821. Suttó, - 1824. Szucsány, - 1829. 
Vriczkó. 

Vas vm. - 1900. Sámfalva. 
Veszp1'ém. vm. - 1914. Bakony-Szt.-László, - 1916. Bánd, - 1924. Diós, -

1931. Kádárta, -- 1935. Litér, - 1937. Magyar-Barnag, - 1940. Markó, -
1942. Mencshely, - 194.3. Német-Barnag, - 1947. Olaszfalu, - 1949. 
Öskü, - 1951. Oszlop, - 1954. Rátót, - 1955. Szt. Gál, - 1959. Szt. 
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István, - 1964. Tés, -- 1965. Tót-Vázsony, - 1969. Várpalota, - 1972. 
Veszprém, - 1975. Vörösberény, ~ 1976. Vöröstó. 

Zala vrn. - 1980. Akali, -- 1987. Alsó-Zsid, -- 1990. Aszófő, - 1991. Ba
laton-Ederics, - tn94 .. Balaton-Füred, -- 1996. Balaton-Kis-Szőllős, -
Hl98. Balaton-Udvari, - 2012. Diszely, - 2016. Felső-Örs, - 2018. 
Gyenes-Diás, - 2021. Haláp, - 2023. Hegyesd, -- 2024. Kapolcs, -
2031. Keszthely, - 2035. Köves-Kálla, - 2038. Lesencze-Tomaj, - 2041. 
Mindszent-Kálla-Kisfalud, - 2048. Nagy-Pécsely, - 2050. Nemes-Pécsely, -
2053. Nyirád, - 2055. Ó-Budavár, - 2056. Örvényes, - 2060. Rezi, -
2068. Szt. Antalfa, - 2073. Tagyon, -- 2074. Talián-Dörögd, - 2076. Ta-

"' polcza, - 2078. Vállus, - 2087, Zánka. 
l Zf~m1Jlén vrn. - 2089. Barkó. 

Zályom t•m. -- 2170. Breznóbánya, - 2174. Erdőköz, 2180. Horhát, -
2183. Kis-Garam, - 2185. Libetbánya, - 2189. Lópér, - 2200. Olaszka. 

/,ika-Krbava. - 2323. Ljeskovac. 
Modrwf-Rielai (Mod1"11s-Fimne) vrn. - 2842. Delnice, -·-- 2352. Maljevac, 

2354. Ogulin. 
VamZdin (Varawl) v111. - 2429. Krapinske-Topliee (Krapina-Teplicz). 

GIPSZ. 

A gipsz mint ásvány egyhajlású kristályokat formál, melyeket a 
természetben, - eltekintve a bányahelyektől -- leggyakrabban agyag
talajban vagy agyaggrödrökben találhatunk. Ki ne ismemé a budai tégla
vetők és a kelenföldi keserű vizes ·agyagos talajának víztiszta, fecskefark 
alakú ikerkristályait? 

A gipsz a mésznek normális, víztartalmú kénsavas sója (CaSO, + 
2 H2 0). Tömöttsége 2·3, keménysége a MoHs-féle fokozat szerint a kris
tálylapokon 1 ·5, az éleken és csúcsokon pedig 2. A gipsz egyike a leglá
gyabb kőzeteknek, melynek azonban szívós az összeállása. Könnyen farag
ható és esztergályozható. Megcsiszolva kellemes bágyadt, de kissé zsíros 
fényt vesz fel. 

A gipsznek, mint kőzetnek rendszerint szemcsés a halmazállapota, 
s csak igen alárendelten akadunk leveles vagy rostos erekre is. A szem
csés gipsz szemnagyságra nézve finomszemű, sőt olykor tömött. Szine 
tiszta állapotban hófehér, vasvegyületek azonban sárgásra, barnára vagy 
vörösesre festbetík, hozzákevert agyagrészecskék pedig szürke színűvé 

teszik. 
A tiszta fehér, de még a kellemes színüre festett féleségeket is ala

bastromnak nevezzük. 

... 
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A gipsz egyaránt fontos anyaga a gipszipar és a műtrágyagyár

tásnak. Az alabastromot pedig mű- és díszfaragásokra használják. 
Hazánkban a gipsz kiadó telepekben főleg az óharmadkori lerakodá

sok, de azonkívül még a fiatalabb (neogén) üledékek sorában (nevezete
sen a mediterrán sóformátióban) fordul elő. Főelőfordulási helyei Kolos, 
Torda-Aranyos, Hunyad, Szatmát, Mármaros és Trencsén megyék, a hol 
mindenütt a gipszipar részére bányászszák. 

Gipszbánya a következő helyeken található : 

Hunyad vm. - 770. Romosz, - 773. Vajdej. 
Kolozs vm. - 783. Gyerő-Vásárhely, - 786. Jegenyefördő, - 799. Nagy-

Petri, - 807. Tóttelke, -- 811. Zsobok. 
Marmaros vm. - 922. Akna-Sugatag, -- 944. Rónaszék. 
Szatmár vm. - 1528. Szakállas-Dombó. 
Szepes 11m. - 2253. Iglóhutta. 
Szilágy vm. - 1587. Felső-Kékesnyárló, - 1601. Mocsolya, - 2289. Szamos-

Széplak, - 1616. Zilah, - 1619. Zsibó. 
Szolnok-Doboka vrn. - 1634. Osokmány. 
'l'ordci-Amnyos vm. -- 1704. Koppánd, - 1706. Mészkő. 
Trencsén vm. - 2277. Nagy-Zablát. 
Zólyom vm. - 2216. Urvölgy. 

Lika-Krbava vm. - 2333. Srb. 

GRÁNIT. 

A gránit típusosan szemcsés elegye a földpát, kvarcz és csillámnak. 
A normális gránit szövetére nézve jellemző, hogy mind a három főfrány
ban egyenlő a szemcsézettsége és ennélfogva összetartása is. Másképen 
alakul a dolog oly esetekben, mikor a hegyképződés nyomása alatt bizo
nyos palásságot vesz fel (Retyezát), ilyenkor a kőzet a lapok szerint 
könnyebben hasad, mint azokra merőlegesen (gnájszgránit, protogin
gránit). 

A földpát rendszerint alkaliföldpát, t. i. fehér vagy vöröses káli
földpát (orthoklász) és fehéres nátronföldpát (oligoklász), s csak ritkábban 
mésznátronföldpát is (labradorit). 

Az egyhajlású rendszerben kristályosodó orthoklász általános vegyi 
összetétele K 2 0, Jl [/)3 , 6 Si02 ; a három hajlású nátronföldpáté Na2 0, 
Al,Pa, 6 Si o~ és a szintén háromhajlásu mésznátronföldpáté pedig 
(Na2 0, CaO), 1-2 A/2 0 3 , 6-4Si0il 

Ez utóbbiak. mint háromhajlású földpátok a plagioklászok csoport
jába tartoznak. 
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XXVIII GRÁNI'I. 

A földpátok keménysége 6. 
Az ép gránit törési lapján a jól hasadó földpátok lapjait (oP, oo :P oo, 

illetve oo P oo) üvegfénynyel látjuk csillogni. 
Az athmoszferiliák behatása alatt azonban az üde földpátok zava

rosak lesznek s végre kaolinosan kezdenek mállani. 
A többnyire füstszürke vagy kékesszürke kvarcz szintén lénye

ges elegyrésze a gránitnak. Vegyileg tiszta kovasav (Si 0~), kemény
sége 7. 

Törésének lapja kagylós. A kvarcz nemcsak legkeményebb, hanem 
egyszersmind azon elegyrész~ is a gránitnak, a mely az elmálló kőzetet 
minden körülmények közt túléli. 

E két ásvány, a domináló földpát és mellette a kvarcz szabja meg 
a kőzetnek átalában is a keménységét, a mely több-kevesebb ingadozás
sal 6 és 7 közt fekszik. 

A gránit csilláma .vagy a barna magnéziacsillám [biotit = (HKl~ 
H lII 

(MgF'e)2 (A lFe)2 (SiO 4)3 ] vagy a fehér, gyöngyházfényű kálicsillám 
Lmuszkovit = (H~K. A/3 (Si04) 3]. 

Mind a kettő könnyen hasad és a véglap (oP) szerint válik el levele• 
sen vékony lapocekákra, a melyek közül kivált a kálicsillám lemezkéi szin
telenségük miatt teljesen átlátszók. Erre a tulajdonságára vonatkozik 
népies neve is: muszkaüveg. Régebben ugyanis főleg csak orosz Szibériá
ból kerültek ki az ipari használhatóságuknál fogva jól ismert nagyobb 
átlászó csillámlapok, míg újabban már Amerikából és Indiából is kapunk 
ilyen nagyobb lemezeket. 

A csillámok keménysége 2·5--:1. Egészben véve a csillámok csak 
kisebb, alárendeltebb részét teszik ugyan a gránit tömegének, de azért 
mégis róluk, mint a kőzet legszembeötlőbb ásványairól nevezzük el a 
gránitok egyes alcsoportjait. Igy szólunk biotit-gránitról, muszkovit-grá
nitról és biotit-muszkovit- gránitról. A biotitgránitot granititnak, a két
csillámú gránitot pedig tulajdonképeni gránitnak is mondjuk. Ritkábban 
járul a gránit elegyrészeihez még amfibol is hozzá s ez esetben amfibol
gránitnak nevezhetjük a kőzetet. 

Az üde gránit színe rendesen szürke (Kis-Kárpátok, Tátra). Ha 
azonban a biotitja chlorittá lett (Ruttka), akkor színe zöldes. Vasoxid 
pedig vörösesre festi elegyrészeit., valamint magát a kőzetet is (Morágy, 
Ljuborazsdia. 

A gránitok főjellemvonása a szemcsés szövet, minden néven neve
zendő alapanyag kizárásával. Erre vonatkozik elnevezése is (granum = 

szem). A feltétlenül szemcsés szövete tudatja velünk a kőzet keletkezésére 
vonatkozólag, hogy egykoron hevenfolyó magmája nem juthatott ki a föld 
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felszinére, hanem hogy az mélyenfekvő helyeken megakadva, nagy nyomás 
alatt és lassú módon hült ki és merevedett meg. Csakis ezen az alapon 
magyarázható meg az egykori magma teljes kikristályodása. A fokozatos 
lehülésnél először a nehezebben oldható ásványok váltak ki, a minő a 
járulékos apatit és a zirkon után a biotit, azután a plagioklászok, az or
thoklászok és végre a kvarcz. Minthogy a gránitokat alkotó ásványtársa
ságban a bázisos csillámon és a plagioklászok egyik részén kívül az elegy
részek többsége (az oligoklász, az orthoklász és a kvarcz) kovasavban 
(Sí 0~) igen gazdag, összeségökben a gránitok, a mennyiben kovasavtartal
muk általában is 65---70 % körüli szokott lenni, savas kőzetek. 

A gránitok átalában a régibb paleozoos kornk eruptív terményei s 
a mélységben megmerevedett tömzsei csak napjainkban kerültek utólagos 
erozió útján a föld felszínére. S hogyha a gránitnak ezen plutói genezisét 
szem előtt tartjuk, könnyen megérthetjük, hogy vulkáni módon kitört 
lávája vagy épenséggel tufája (8zórt anyag felhalmozódása) nemcsak hogy 
ismeretlen, hanem soha nem is volt, mivel a felszínt elért savas magmák 
már nem gránitos, hanem porfíros habitussal merevedtek meg, egészen 
más kőzeteket szolgáltatva. Fiatalabb gránitokat hazánkban eddigelé még 
nem találtak, a krassó-szörényi gránit-tömzsök pl. mind karbonelőttiek. 

Külföldön azonban ismerünk fiatalabb gránitokat is. 
A rendes gránitok elegyrészei többnyire közel egy nagyságuak s a 

szemnagyság szerint apró-, közép és öregszemű gránitokat különbözte
tünk meg. Néha azonban az orthoklász a többi elegyrésznél sokszorta 
nagyobb, olykor hüvelyknyi ikerkristályokban fejlődött ki, mi a gránit
nak az ú. n. granitoporfiros szövetet adja (Apáti, Morágy, Malom víz). 

Sajátos aprószemű, főleg földpát és kvarczból álló változata a grá
nitnak az aplit, mely nagyobb gránittömegek szélén mint fáciesbeli válto
zat, de azonkívül telér alakjában is szokott fellépni. S még ennél is 
feltűnőbb a rendesen igen öregszemű, sőt némely esetben monstruózus 
nagyságú földpát, kvarcz- és csillámegyénekből álló pegmatit, mely grá
nitos területeken többnyire telér alakjában található. E két utóbbi gránit
változatnak a gránát és a turmalin egyik gyakori járulékos elegyrésze. 

Minthogy a gránit egyike a le,gszilárdabb és legfagyállóbb kőzete a 
természetnek, nagyon kedvelik az építészetben. Megmunkáltatása sem 
túlnehéz, a miért faragott műkövek alakjában, ornamentális, de főleg 

monumentális építkezéseknél használják. Ép féleségei, a melyekben nem 
túlsok a csillám, jól fényeztetik magokat. Vízi építkezéseknél, hídpillé
rekhez pedig első sorban gránitot szoktunk használni s csak az a sajnos, 
hogy gránitbányászatunk kifejletlensége miatt ez idő szerint még mindig 
külföldi előfordulásokra vagyunk utalva (Mauthausen, Konopischt, Fich
tel-hegység, Baveno stb.) 
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Hazánkban a _Kis Kárpátoknak, a F:ítrának, az Alacsony- és a Magas
Tátrának vannak nagy tömegű gránitos magvai; a Hideg- és Meleg· Sza
mos hegysége, a Retyezát, valamint a krassó-szörénymegyei középhegy
ség. továbbá Dunántúl a Meleg-hegység és a baranya-tolnai grániterület 
és végre Horvátországban a Garié, a Psunj és a Papuk hegységekben a 
gránit előfordulása hasonlók. 

Gránit, gránitit (pegmatit) kőbányák: 

Arad vm. - 106. Kis-Halmágy, - 110. Mária-Radna, - 126. Soborsin, -
127. Solymos. 

Bul'anya v111. - 158. Fazekas Boda, - 159. Feked, - 160. Geresd, - 199. 
Püspöklak, - 209. Szebény, - 216. Véménd. 

Fl:jér vm. - 499. Nadap, - 503. Pákozd, - 507. Polgárdi, - 514. Székes-
fehérvár, - 518. Velencze. 

Giirnör vm. - 564. Nagy-Rőcze. 
Hunyad vm. - 2269. Malomvíz. 
Kmssó-Szürény vrn. - 831. Bukin, - 835. Dolnya-Ljubkova, - 862. 863. 

MörüL - 2281. Örményes, --=--- 8_84. Ponyászka, -- 897. Szikevicza, -
903. Temes-Szlatina. 

Nyitra vm. - 1179. Nyitra. 
Pozsony vm. -- 1315. Cznjla, - 1325. Dévény, - 1351. Modor, -- 1358. Neu-

stift, - 1360. Pozsony, - 136~. Récse, - 1367. S.:t. György. 
Sái'OS vm. - 1448. Szt. István. 
Temes vm. - 1685. Lippa, - 1687. Lukarecz. 
Tolna wn. -· 1696. Apáti, - 1698. Morágy. 
Trencsén vm. - 2291. Sztrecsnó. 
Turó1·z vni. - 1819. Ruttka. 
Zólyom vm. - 2178. Herencsvölgy, - 2208. Szt. András. 

Bjelovar-Krizevci (Belová1'-Kőrös) vm. - 2309. Jelenska gornja. -- 2313. 
Mikleuska, - 2314. Pobjenik. 

Pozega (Pozsega) vm. - 2382. Pakrac trg. 
Vfrovitica (Verőcze) vm. - 2447. Djedovica. 

SZIENIT. 

Szienitnek nevezzük azt az átalában kvarcznélküli gránitosan szem
csés szövetű kőzetet, a melynek lényeges elegyrészei az uralkodó alkali
földpát mellett még egy vagy több képviselője a színes biotit, amfibol és 
piroxén csoportnak. Olykor kvarcz is található ugyan a szienitben, de 
mindig csak alárendelt módon mint lényegtelen elegyrész. Nevét e kőzet 
még az ó-korban az Egyptomban, Siene városa melletti előfordulástól vette, 
mely azonban a mai petrografia szerint inkább amfibol-gránitnak minő-
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síthető. Tipusos szieniteknek tarthatók a plaueni (Szászországban) és a 
biellai (Piemontban) kőzetek. 

Minthogy hazánk területén ilyen igazi szienitjeink nincsenek, fel se 
soroljuk ezen kőzetcsalád különböző tagjait, hanem egyenesen rátérünk 
a nálunk is előforduló eheolitszienitekre, a melyek lényegesen ortho
klász, eheolit (nefeEn) [3Na2 0, K2 0, 4Al2 0 3• 9Si02J, kevés plagioklász 
és titántartalmú magnetitból [FeO, F'e2 0 3] állanak. Az elreolitszienitek 
Csík megyében a ditrói hegységben fülit között szövevényesen elágazó 
tömzsöt alkotnak, és ezen a területen KocH A. szerint főképen a követ
kező változatokat különböztethetjük meg: a) csaknem tisztán földpátból 
és eheolitból álló szienitet, b) elieolitszienitet bőséges amfibollal, e) szo
dalittartalmú elreolitszienit. a melyben az elmolit egy részét kék szodalit 
[3NaAlSi04 +NaC!J pótolja. Ez az a változat, melyet 1866-ban ZIRKEL F. 
ilitroit-nak nevezett. Szemnagyságra nézve Ditrón az elreolitszieniteknek 
mindenféle szemcsés szövete észlelhető, kezdve az öregszeműtől egészen 
a tömörig. 

Kőipari szempontból leginkább a kék pettyes és sávos ditroit csi
gázta fel a i·eményeket, de bármennyire szépnek is lássék az kisebb válo
gatott kézi példányokban megcsiszolva, úgy nagyban még sem felelt meg 
a várakozásoknak, a mennyiben az elreolit túlnyomó szürke színe mellett 
a mégis csak alárendelt kisebb foltocskákban mutatkozó szodalit kék 
színe kellő érvényre nem juthat. 

Nagy hátránya továbbá az idetartozó kőzeteknek az, hogy úgy az 
elreolit, mint pedig a szodalit nem állják az athmoszferiliák behatását, 
miként ezt a marosvásárhelyi BEM-szobor talapzatá~l sajnálattal kellett 
tapasztalnunk. 

Elteolit-szienit (ditroit) előfordul: 

Csík l!m. - 435. Gyergyó-Ditró. 

FONOLIT. 

Ezen elnevezés alatt, melyet KLAPROTH (1801) tömött, táblásan hasadó, 
csengő (phonéo (görög) = hangzani, csengeni) vulkáni kőzetElkre alkalma
zott, jelenleg mikrolitos szövetű alkaliföldpát, nefelin (esetleg még leucit) 
és piroxén (egirinaugit) kőzeteket értünk, a melyekben még kevesebb am
fibol (barkevikit) és barna csillám is előfordulhat. A fonolitok igen al
kalikus effuziv kőzetek, melyek összetételök tekintetében a mélységbeli 
kőzetek közül az elrnolitszienitekkel állanak relációban. 

Nálunk a fonolitok elég ritkán fordulnak Ellő, s jóformán egyedül 
csak a pécs-szászvári hegységre szorítkoznak, a hol a felső krétába bete-
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lepült takarókat és tufarétegeket alkotnak. Újabban a hosszúhetényi elő
fordulásukban nyitottak kavicsoló bányát. 

Fonolit kőbánya: 

Barrmy(1 v111. - 2252. Hosszúhetény. 

DIORIT ÉS GRANODIORIT. 

A dioritok kőzetcsaládja olyan szemcsés, mélységbeli kőzeteket ölel 
fel magába, melyek lényegesen mésznátronföldpátból, továbbá biotit
ból, amfibolból [ Ca (1lig, Fe)3 (Si03 ) 4 + CaMg~Al2 (SiO 4)3 j vagy augitból 
[CaMg (Si03)2+ MgAl2Si06 j tevődnek össze. Nevét D'AuBu1ssoN (1819) 
adta e kőzetnek. A kvarcz járulékos módon jelentkezik e kőzetekben, de 
legtöbbször el is marad, úgyszintén hiányozbatik az alkaliföldpát vagy pe
dig csak alárendelten fordul elő. Mellékes elegyrészek az apatit, a mágnes
vas, titánvas, kevés zirkon, fölös elegyrészek pedig a titanit, a pirit s rit
kábban a gránát. Kivált kvarcztartalmú tagjaikkal szorosan csatlakoznak 
a dioritok a gránitokboz. Először Amerikában (BECKER G. F.) vetettek 
ügyet ezekre a tagokra s külön névvel granodioritok-nak nevezték őket. 

Színes elegyrészeik szerint arnfiboldioritokat (rendes diorit), biotit
dioritot, augitdioritot s netáni kvarcztartalommal kvarczdioritot külön
böztetünk meg. A dioritok sokszor mint a gránitos tömegek bázisos szélső 
kiválásai jelennek meg, de gyakran telérek alakjában is szokták a gráni
tokat, a kristályos palákat vagy a régibb üledékes kőzeteket áttörni. 

A szemcsés dioritokon kívül ismerünk porfiros szövetű dioritokat 
is, midőn az aprószemű alapanyagból egyes elegyrészek, ú. m. a plagio
klászföldpátok, más esetekben az amfibol vagy az angit solFszorta nagyobb 
kristályokban van kiválva. Ezeket dio1·it-porfiriteknek nevezzük. Előfor

dulásuk többnyire telérszerű s mint a geológiai ó- és középkorok eruptív 
kőzetei nálunk is elég gyakoriak. 

A dioritok átalában a színes elegyrészek felszaporodása folytán 
többnyire sötétes, sőt némelykor feketésszínű kőzetek, melyek kisebb 
kovasavtartalmuknál fogva bázisosabbak, mint a gránitok. Fajsulyuk is 
nagyobb, mint a gránitoké: 2·75-2·95. 

A granodioritok és dioritok sok esetben jó építő- és műköveket 
szolgáltatnak hazánkban is (Zsidóvár, Dognácska, Biharhegység, Selmecz
bánya). Egyenletesen sötét-fekete színű, sírkőgyártásra alkalmas dioritunk 
azonban nincsen. 

A dognácska-vaskői granodioritok még arról is nevezetesek, hogy titon
korú mészkövön áttörve ez utóbbit fehér szemcsés márványnyá változtatták 
és egyszersmind sok szép kontaktásvány képződésére szolgáltattak alkalmat. 

Dioritot és granodioritot fejtenek : 
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Arad vm. - 91. Berzova, 107. Kladova, -- 122. Ó-Paulis, - 128. Solymos. 
Bars vm. - 223. Alsó·Hámor. 
Kolozs vrn. - 794. Marótlaka. 
Krassó-Szörény vm. -- 833. Csiklovabánya, - 2246. Ferenczfalva, - 841. 

Hauzest, - 858. Majdán-Rakovicza, - 865. Nadrág, - 870. Obrézsa, -
874. Oravicza, - 895. Stájerlak, - 910. Vaskő, - 914. Zsidóvár. 

Bjelovar-Ki·iievci (Belová1·-Kőrös) vm. - 2316. Samarica. 

KVARCZPORFIR-PORFIR ÉS KVARCZTRACHIT 
(RIOLIT, LIPARIT) - TRACHIT. 

Az ide sorolható kőzetek kivétel nélkül olyan kihűlésbeli kőzetek, 

melyeknek főjellemvonása a tipusos porfiros szövet. Azaz mindnyájukban 
megkülönböztetünk majdnem kivétel nélkül egy kriptomer alapanyagot, 
mely részben vagy üveges (vitrofiros) vagy porczellánszerűen tömött (felzites, 
lithoidos) és a belőle porfirosan kiválott nagyobb, szabad szemmel is jól 
kivehető elegyrészeket, a melyek orthoklász (a riolitokban üveges szani
din) és mellette sokszor még oligoklász földpátok, továbbá a színes elegy
részek sorából leginkább a barna csillám, az amfibol és ritkábban az 
augit. Azonfelül a kvarczporfirokban még a kvarcz is szokott porfirosan 
kiválott szemekben megjelenni. 

A porfir neve a görög porphyros (vörös) szóból ered, a melylyel az 
ókor népei az előttük legjobban ismert egiptomi (Aszuan) élénk vörös 
színű kőzetet illették. 

Mint tipusos kiömlésbeli kőzetekre jellemző a porfirokra a csíkos
sávos szövet, melyet a nyúlós láva folyása közben elegyrészeinek sorok
ban való elrendezése következtében öltött magára. Ez a fluidális szövet 
annyira uralkodó az idetartozó kőzeteken, hogy sok esetben még fillér 
nagyságú vékonycsiszolatok területén is mikroszkóppal biztosan felis
merhető. 

Chemiai összetételökre nézve a kvarczporfi.rok olyan savanyú 
(Si02 =66-78%) eruptiv kőzetek, melyek úgy foghatók fel, mint az 
azonos chemiai összetételű gránitos magmák kiömlésbeli (effuziv) formái. 
Fajsúlyuk 9H körüli. 

Anyagilag és szövetileg teljesen azonosak a kvarczporfirok a kvarcz
trachitokkal vagy liparitokkal (riolitokkal), a melyek szintén effuziv kőze
tek. A különbség köztük csak korbeli. Előbbiek paleovulkáni származásúak 
s a geológiai ókorból és középkorból valók, utóbbiak pedig neovulkániak 
a geológiai harmadkorból. A kvarcztrachitok alapanyaga szintén vagy 
üveges,· vagy lithoidos, de ez utóbbi módosulat rendesen fénytelen és 

Dr. Schafarzik F. A magyar kőbányák. e 
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érdes minőségű, a mire e kőzetcsoport neve (trachys (gör.) = érdes) is 

vonatkozik. 
Liparit-nak RoTH JusTus 1861-ben a Lipari szigeti előfordulást, 

riolit néven pedig br. RICHTHOFEN FERD. szintén 1861-ben a magyar 
kvarcztrachitokat írta le. 

A por:firok pedig abban különböznek a velük egykorú kvarczpor
firoktól, hogy elegyrészeik sorából a kvarcz hiányzik. Viszont a paleo
vulkáni porfirok anyagilag azonosak a neovulkáni (harmadkori) trachitok
kal, a melyektől tisztán csak korbeli külömbségek választják el. 

Az idetartozó kőzetek színét többnyire az igen élénk színű alap
anyag adja meg. Az uralkodó színek a fehér, szürke, vörös vagy violás. 

Módosulatok. Ha túlnyomó az ide1artozó kőzetnemekben az üveges 
.alapanyag, oly annyira, hogy a porfirosan kiválott elegyrészek vele szem -
ben egészen háttérbe szorulnak, rngy esetleg végképen hiányoznak is, 
akkor porfir-szurokkőről, trachit szurokkőről, perlitról (Geletnek, Telki
bánya), obszidiánról (Olasziliszka, Tolcsva) és horzsakőről (Göncz) szólunk. 
Szolfatára hatásoknak kitéve alunitosodtak (Beregszász, Muzsaj), részben 
pedig kaolinosod fak (Beregszász, Kovászó) és az egyidejűleg a kőzet 

dekomponálásánál felszabaduló kovasav kiválása által kvarczosodtak 
(Beregszász, Sárospatak) az idetartozó trachitjaink. Mind ezekre a módo
sulatokra nálunk leginkább a kvarcztrachitok (riolitok, liparitok) közt 
találunk tipusos képviselőket. 

Dinamometamorf hatásoknak alávetve a régibb korú por:firok 
gyakran a felismerhetlenségig változtatják meg eredeti szövetüket, a 
mennyiben palás porfirokká (porfiroidokká) vagy épenséggel szericzites 
palákká lettek. 

Magyarországon porfirok leginkább a paleozoos korokban törtek fel, 
de nem hiányoznak e kőzetek a mezozoos korokban sem. Úgyszintén 
gyakran találkozunk a kvarczporfirok törmelékével konglomerátok alak
jában az üledékes lerakodások sorában is. Kvarczporfirok és porfirok 
ismeretesek a Bakonyból (kvarczporfirgörgeteg a felsőörsi alsó-triaszban), 
a velenczei hegységből, a Biharból, a krassó-szőrényi hegységből, Brassó 
vidékéről stb. ; nagy porfiroid területekkel ellenben találkozunk Gömör és 
Szepes megyék területén, valamint kisebb kiterjedésben még egyéb felső
magyarországi megyékben (Zólyom, Pozsony stb.) is. 

Kvarcztrachitok (riolitok, liparitok) és összes módosulatai a Tokaj
hegyalján és Bereg megyében találhatók, míg a kvarcznélküli trachit 
aránylag csak igen· gyéren fordul elő hazánkban ; egyik legtipusosabb 
feltörése a péterváradi hegyen fordul elő. A riolitok geológiai kora a 
fiatalabb harmadkor. 

Ipati szempontból az üde kvarczporfirok és kvarcztrachitok anyaga 
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többnyire csak útépítési czélokra szolgál, s csak ritkábban akad köztük 
olyan, a mely műkövek faragására is alkalmas (Vihnye). 

A trachit-módosulatoknak ellenben majdnem minden formájában 
igen jó hasznát vesszük. A kaolinosodók porczellánföldet szolgáltatnak, 
míg az elkvarczosodottak malomkőgyártásra, az alunitosodottak pedig 
timsógyártásra alkalmasak. Ezen iparágak közül legvirágzóbb a mi malom
köiparunk. Bár a modern vashenger a régi követ mindig jobban szodtja ki 
a malmokból, azért mégis a jóhírű magyar malomkövek (Beregszász, Sáros
patak, Geletnek és Ujbánya) még mindig kerese.ttek még a szomszédos 
államokban is. (A malomkögyártásra alkalmas hidrokvarczitok és egyéb 
rokon kőzetek a könyv második részében 225., 229, 234., 237., 238., 240., 
i42., 243., 244., 245., 267., 511., 2136. és 2139. számok alatt vannak fel
sorolva.) 

A beregszászi _és muzsaji alunitból a ScHÖNBORN grófi uradalomban 
Puszta-Kerepeczen tán vagy 50 éven át gyártottak timsót. Néhány év óta 
azonban teljesen felhagytak vele. · 

Némely kaolinosan és hidrokvarczitosan elváltozott liparitban ara
nyos érczteléreket is találunk (Telkibánya, Verespatak). 

KVARCZPORFIRIT-PORFIRIT ÉS KVARCZANDEZIT 
(DÁCZIT)-ANDEZIT ELŐFORDULÁSOK. 

A porfiritek és andezitek az előbbivel teljesen analog közetcsoportot 
alkotnak. Porfiros szövetű kitöréses kőzetek ezek is, csakhogy híján 
vannak az orthokhísz földpátoknak, a melyeknek bőséges jelenléte az 
előbbi csoport tagjaira. jellemző volt. Az orthoklászok helyett a nátron-, 
a mésznátron- és mésztartalmú plagioklászoknak, kezdve az oligoklásztól. 
egészen az anorthitig f CaO, Al~03 , 2Si02 ] jut az uralkodó szerep. A por
fuok eme plagioklász földpátos csoportját megkülönböztetésül az ortho
klász porfiroktól a főnévhez csatolt it-es képzővel adunk kifejezést (por
ffrit), - az a11dezitek pedig az amerikai Andes hegységben való tömeges 
előfordulásukról vették nevöket. 

A kvarcz az idetartozó kőzetek egy részének kőzettani alkotásában 
lényeges szerepet visel, s ezek a kvarczporfirit és a kvarczandezit. Ez 
utóbbit hazánk keleti megyéiben típusosan való előfordulása alapján, 
ezen országrész régi római nevét (Dáczia) használva fel, röviden dáczit
nak is szoktuk nevezni. 

Színes elegyrészek ezen csoport kőzeteiben is a biotit, az amfibol, 
a piroxén (augit és a hipersztén) s a kvarczon kívül ezeknek is juttatunk 
szerepet az idetartozó számostagú közetcsalád alcsoportosításánál. 

Ezen csoport kőzetei szintén igen élénk és változatos színűek, van 
e* 
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sárgás, szürke, vöröses, violásszínű porfirit és andezit; a piroxén-ande
zitek ellenben többnyire sötétszürkék és feketék. 

A porfiritek és az andezitek közt megint csak a régibb és fiatalabb 
geológiai kor a megkülönböztető momentum. 

A kétféle szövetbeli kifejlődést : az üvegeset és a lithoidosat (vagy 
felziteset) itt is megtaláljuk s kivált a nagy számban előforduló dáczitok 
és andezitek közt vannak képviselői az üveges módosulatoknak. Ezek a 
hialodáczit (Eger, Pünkösdhegy), és az andezitszurokkő (Lőrinczi, Mu
latóhegy). 

Chemiai összetételök szerint az ide tartozó kőzetek az előbbieknél 

kevésbbé savasak, azaz kovasavban valamivel szegényebbek. A sorozat 
savasabb végén a kvarczporfiritek és a dáczitok egészen 69 % Si O~-val, az 
alsó bázisosabb végén pedig a piroxén-andezitek foglalnak helyet egészen 
52 % Si02-val. Az egész kőzet-sorozat pedig úgy te_kinthető, mint a grá
nitoknál valamivel bázisosabb mélységbeli granodioritok magmájának 
effuziv kiadása. Fajsúlyuk 2·6 körüli, de a piroxén andeziteké a 3-at is meg
közelíti. 

A kvarczporfiritek és porfiritek elterjedése még nincsen hazánknak 
minden részében tanulmányozva, de átalában mégis mondhatjuk, hogy 
a kvarczporfirok és porfirok kíséretében lépnek fel. Nevezetesebb előfor

dulása a mehádiai Strajucz- szikla, továbbá több topleczi · előfordulás 
Krassó-Szörény megyében, sok kisebb-nagyobb áttörés a toroczkói hegy
ségben stb. 

Sokkal nagyobb elterjedésűek ellenben a fiatalabbkorú dáczitok és 
az andezitek. Biotit-dáczitok Eger vidékén és a Bükkhegység déli oldalán, 
biotit-amfiboldáczitok pedig Ugocsában az Avas-hegységben, Szatmár és 
Mármaros megyékben, továbbá Szolnok-Doboka, Kolos, Szilágy és Torda
Aranyos megyékben fordulnak elő leginkább. Az andezitek pedig épen
séggel uralkodók Magyarország eruptiv kőzetei között. Főbb kitöréseinek 
helyei a visegrádi és a börzsönyi hegycsoportok, Selmecz-Körmöcz vidéke, 
a Polana-Vjepor-hegység Zólyomban, a Cserhát, a Mátra, az Eperjes
tokaji hegylánczok, a Vikorlát-Guttin, a Hargitta stb., a hol többnyire 
valamennyi andezittipus kimutatható, nevezetesen a biotit-andezit, a 
biotit-amfibol-andezit, az amfibol-andezit és a piroxén (augit és hipersztén) 
andezit. Több rendbeli észlelés nyomán a dáczitok és az andezitek idő
ben megelőzték a riolitok kitörését. Ez időszerint azonban e tételt még 
nem lehet általánosítani. 

Ipari szempontból mérlegelve a felsorolt kőzeteket, a kvarczporfi
ritek- és porfiritekről átalában csak azt mondhatjuk, hogy különösen 
útépítésre lennének igen alkalmasak, de hogy ez időszerint még az ismert 
előfordulások sincsenek még igénybe véve. 
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Sokkal fontosabb ellenben hazánk háztartásában a dáczitok és 
andezitek szereplése mint építőanyagoké. Sok helyen kövező-koczkát 

készítenek belőlük, s volt idő, midőn fővárosunkat majdnem kizárólag 
a szobi, visegrádi és dunabogdáni andezitkoczkákkal köveztük. Későbben 
azonban a mauthauseni gránit, újabban pedig a nógrádi bazaltok helyet
tesítik ezen különben jó és olcsó, de a nagyvárosi forgalomnak meg nem 
felelő kövező-anyagot. Vidéki városokban azonban még ma is jó szolgá
latot teljesítenek. Egyedül a dáczitok anyaga az, a szóbanforgó kőzet
csoport kőzetei közül, mely az andeziteket keménységre és szívósságra 
néz\·e fölülmulja, s ennélfogva az andezitek elé állítandó. Közülök külö
nösen a kissebesi dáczit válik ki ebben a tekintetben. 

Roppant mennyiségben használják azonban az andeziteket, -- kivált 
a könnyen hozzáférhető dunamenti bányákból származókat, --- folyósza
bályozási munkálatokra és országszerte útepítésre és útkavicsolásra. Sok 
andezitünk van továbbá, mely műkövek faragására alkalmas, s számos 
esetben műszaki építkezésekre, nevezetesen hídépítésre fel is szokták 
használni, annál is inkább, mivel nem egy félesége fagyállás szempontjá
ból is beválik. 

Az úgynevezett zöldköves módosulatok végre, tt melyek úgy a 
dáczitok, mint az andezitek közt előfordulnak, s a melyekben a színes 
elegyrészek kloritosan (zöldesen), a földpátok pedig kaolinosan vannak 
elmállva, köipari szempontból könnyen érthető okoknál fogva kevésbbé 
jöhetnek tekintetbe. Annál fontosabbak azonban ezen kőzetek a bányászra, 
mivel legnevezetesebb érczteléreink épen bennök fordulnak elő. (Sel
meczbánya, Körmöczbánya, Nagybánya, Rodna, Verespatak, Nagyág stb.) 

Kvarczporfir, porfir-kőbányák: 

Fejéi- 1-'111. - 500. Nadap, - 504. Pátka, - 505. Pázmánd, -- 519. Velencze. 
fi1grm1:; t•111. - 525. Holbák. 
f;ö111ii1· 1•111. - 2272. Nadabula, - 2282. Pacsa. 
/\i'm;sti-."·zöi'ény vm. - 900. Szvinicza. 

K varcztrachit, (riolit, litoidit, alunit, hidrokvarczit), trachit-kőbányák: 

Aba uj-Tom11 mi. - 23. Hollóháza, - 36. Pusztafalu. 
Bars v111. -- 229; Geletnek, -- 236. Ó-Körmöcske, - 237. 238. Ujbánya, -

240. Vihnve. 
fBei'eg 1•111. - • 242. Bene, - 243. 244. 245. Beregszász, - :24li. Beregszász
) . Vég-Ardó, - 249. Déda, - 251. Gelénes, - 257. Kigyós, - 264. Mező· 

kászony, - 267. Muzsaly, - 268. Nagy-Bégány, - 275. Som, -- 285. 
Zápszony. 

Fejér vm. - 498. Mindszent, - fi08. Sár-Szt.-Miklós. 
Hont rrn. - i26. Selmeczbánya. 
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Szatmár vm. 1494. Aranyos-Medgyes, - 1496. Avas-Ujváros, - 2233. Bu-
jánháza, - 1501. Felsőbánya, - 1524. Sárköz. 

[

, Zemplén vm. -- 2092. Bodrog-Szerdahely, - 2112. Kásó, -- 2116. Kis
Kövesd, - 2126. Mező-Zombor, - 2128. Nagy-Kövesd, - 2129. Nagy
Mihály, - 2136. Sárospatak, - 2147. Szomotor, - 2160. Vámos-Ujfalu. 

Sriem (Szerérn) vrn. - 2405. Ledinci. 

Dáczit-kőbányák: 

Bihar vm. - 324. Sólyom. 
Borsod vm. - 337, Bogács, - 361. Kis-Győr, - 380. Novaj. 
F~jé1· vm. - 501. Nadap, - 510. Sukoró. 
Heves vm. - 660. Deménd. 
Hunyad vm. - 763. Nagyág. 
Kolozs vm. - 788. Kis-Sebes, -- 802. Pányik. 
Marmaros vrn. - D49. Visk. 
Szatmár vrn. - 1497. Bajfalu, - 1502. Felsőbánya, -- 1512. Kapnikbánya, -

1514. Kovás, - 151ü. Láposbánya, - 1523. Nyegrefalu. 
Súlágy vm. - 1590. Gnrzófalva, - 1603. Nyirsid. 
Szolnok-Doboka vm. -- 1630. Csicsó-Györgyfalva. 
Tm·da-Aranyos vm. - 2258. Kisbánya, - 1705. Lunka. 

I Zemplén vm. - 2097. Czéke, - 2106. Gercsely, -- 2137. Sárospatak, -
2149. Szöllöske. 

Biotit-andezit, Biotit-amfibol-andezit, amfibol-andezit kőbányák: 

Bars vm. - 226. Csiffár, - 227. Dallos, - 2239. Ebedecz, - 239. Ujbánya. 
Bereg vm. - 265. Munkács. 
Besztercze-Naszád vm. - 294 . .Nagy-Ilva, - 296. Ó-Radna. 
Ci!ík vrn. - 426. Csík-Szt.-Lélek, - 431). Csík-Tusnád, 437. Gyel'gyó-

Remets. 
Esztergom v111. - 456. Esztergom, - 469. Pilis-Maróth. 
Gömö1· vrn. - 579. Szkáros, - 584. Tiszolcz. 
Heves vm. - 673. Gyöngyös-Tarján, - 683. Solymos. 
Hont vm. - 702. Devicse, - 710. HoL1rusbánya, - 712. Ipoly-Damásd, 

714. Kisiblye, - 716~Korpona, - 718. Mária-Nostra, - 721. Németi, 
727. Selmeczbánya, -- 731. 732. Szob, - 733. Szokolya. · 

Hunyad vm. - 740. Bácsfalva, - 74.8. Czebe, - 751. 2236. Déva, - 755. 
Gothátya, - 758. Karács, - 2261. Kozolya. 

Kolozs vm. - 782. Gyalu. 
Krassó-Szörény vm. - 2293. Tomest. 
Marmaros vni. - !131. Felső-Visó. 
Nógrád vm. - 983. Abelova, -- 1065. Ragyolcz, - 1081. 1082. Somosujfalu, -

1095. Tolmács, - 1099. Tót-Kelecsény, - 1211. Tőkés-Ujfalu. 
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l'est-Pilis-f::folt r111. - 1254. Duna-Bogdány, - 1260. Izbég, -- 1273. Pilis-
Szt.-Kereszt, - 1298. 1299. 1301. Visegrád. 

SáJ'os vm. - 1395. Boroszló, - 1428. Lapispatak. 
Szatmár nn. -- 1518. Misztbánya. 
8zolnok-Dobukl/ v111. --- 1660. Oláh-Láposbánya, 1677. Tőkés. 
Tolna vm. - 1697. Máza. 
Udvarhely v111. - 1834. Magyar-Hermány. 
Ugors1t 1•111. - 1846. Gyula, -- 1848. Királyháza. 
Zemjllén VIII. - 2105. Garany, - 21 rn. Kozma, -- 2141. Sátoralja-Ujhely. 

Srie111 (Szeréni) vm. -- Krcedin. 
lriro1Jif<ira (Ve1'6rze) v111. -- 2452. Krndija. 

Piroxén-andezit köoányák: 

Abauj-Tvrna v111. - 4. Alsó-Csáj, - 7. Alsó-Mislye, - 19. Garbócz-Bogdán, -
21. Györke, --- 29. Kelecseny, - 34·. Nagy-Szaláncz, -- 39. Regete
Ruszka, - 58. Ujváros, - 62. Zsír. 

ili-ad vm. --- 88. Acsucza, - 8!). Apatelek, -- 93. Borosjenő, --- 95. Boros
Sebes, - 96. Dézna, - 103. Halmágy-Csúcs, - 105. Jószáshely, ---
109. Leásza, - 125. Prezest. 

Rar8 vn1. - 231. 232. Körmöczbánya, - 235. Mohi. 
Beteg r111. - 241. Alsó-Hrabonicza, --- 247. Bereg-Szőllős, -- 248. Cserha-
~ -- 250. Frigyesfalva, - 252. Igléncz, - 254. Ilosva, - - 256. Iványi, -

'258. Kisfalud, - 260. Klacsanó, - 261. Komlós, - 262. Lauka, - 26~i. 

Mezőtarpa, -- ::"!66. Munkács, - 269. Oroszvég, - 270. l'odhering, -
271. Polyánka, - 273. Rónafalu, - 274. Szelesztó, - 279. Szt. Miklós, -
280. Szobatin, - 281. Szuszkó-Jobbovicza, -- 283. Uj-Klenócz. 

lJesztei·czc-Naszód v111. - ::!91. Kusma. 
Borsod vm. - 338. Bogács, -- 35:-3, Harsány, - 362. Kis-Győr. 
Csik i.•111. - - 4·24. Csík-Mádéfalva, - 4·27. Csík-Szt.-Mihály, - 429. Csík-Szt.-

Simon, -- 431. Csík-'füsnád, - 432. Csík-Zsögöd, - 4.4:3. Várdotfalva. 
l~'sztwrgom v111.. - 452. 2237. Dömös. 
Fejér vm. - 502. Nadap. 
Gömör vm. -- 543. Felső-Vály, - 570. Putnok. 
llárormzN-; Viii. - 618. Bükszád, - 631. Málnás, --- 634. Mikó-Ujfalu. 
Heves vm. - 653. Apcz, - 667. Gyöngyös, - 669. Gyöngyös-Pata, -- 675. 

Nagy-Bátony, - 676. Ps.sztó, - 679. Rózsa-Szt.-Márton, -- 684. Soly
mos, -- 688. Szent-Mária, - 690. Szurdok-Püspöki, - 691. Szűcsi, -
692. 'l'ar. 

Hont vm. - 704. l!--.első-Podluzsány, - 2254. Ipoly-Damásd, 
Maros, - 728. Selmeczbánya, - 738. Zebegény. 

Hunyad 'Vili. - 739. Arany, - 2262. Lesnyek, - 769. Riska. 
Kolozs v111. - 784. Gyerő-Vásárhely, - 787. Kis-Kapus. 

/o Jfon1w;·os vw. - 933. Huszt, - 2303. Visk. 

720. Nagy-
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Maros-Torda vm. - 950, Görgény-Libánfalva, - 952. Oláh-Toplicza. 
Nógrád vm. - 985. Alsó-Sztregova, - 986. Alsó-Told, - 991. Becske, 

992. Berezel, - 994. Bér, - 1000. Buják, - 1004. Csengerháza, 
1005. Diós-Jenő, - 1007. Divény-Oroszi, - 1010. Dolány, - 1012. End
refalu, - 1014. Felső-Sztregova, - 1022. Iliny, - 1023. Jobbágyi, -
1032. Kis- és Nagy-Gécz, - 1043. Lócz, - 1045. Lőrinczi, - 1050. Mar
czal, - 1053. Mohora, - 1056. Nagy-Oroszi, --- 1058. Ó-Huta, - 1059. 
Pakarcz, - 1069. Ráros-Mulyad, - 1078. Sámsonháza, - 1079. Sipek, -
1087. Szécsény, - 1103. Vanyarcz, - 1184. Privigye. 

l'rst-I'ilis-Solt vni. - 1253. Duka, - 1275. Püspök-Hatvan, -- 1279. Rátót, -
1282. Szilágy, - 1283. Sződ, - 1289. Tót-Györk, -- 1295. Vácz. 

Sáros vm. - 1403. Felső-Sebes, - 1405. Finta, - 1406. Fulyán, - 1411. 
Kakasfalva, - 1413. Kapi, - 1442. Sóbánya, - 1462. Vörösvágás. 

Szatmái· vm. - 14.92. Al8ó-Fernezely, - 2228. Ava~-Ujfalu, - 1503. Felső
bánya, - 1505. Felső-Fernezely, - 1507. Illoba, - 1513. Kapnikbánya. -
1519. Nagybánya, - 1525. Sárköz, - 1527. Sebespatak, -- 1529. Szinyér
váralja. 

Tur·ócz vm. - 1808. Alsó-Turcsek. 
Udvarhely vm. - 1835. Máréfalva, - 1837. Oroszhegy, - 1838. Parajd, -

1840. Szentegyházas-Oláhfalu. 

f 
{~qocsa vm. - 1842. Aranyos, - 1845. Felső-Sárad, ---- 1817. Hömlőcz, -

1849. Kis-Gércze, - 1850. Kis-Kupány, - 1851. Kis-Rákócz, - 1852. 
Komlós-Sellő, --- 1853. Magyar-Komjáth. - 1854. Nagy-Rákócz, - 1856. 
Nagy-Szőllős, - 1857. Rakasz, - 1858. Salánk, - 1860. Tamásváralja, -
1862. Tur-Terebes, - 1863. Verécze-Rákospatak. 

l 
Fnu vm. - 1864. Alsó-Domonya, - 1865. Andrasócz, - 18ti6. Cziganócz, -

1867. Felső-Domonya. - 1870. Gerény, - 1871. Hunkócz, - 1872. Ig
lincz, - 1874. Karcsava, - 1875. Klokocsó, -- 18í6. Kolibabócz, -
1880. Nagy-Szlatina, - 1882. Neviczke, -- 1884. Putka-Helmecz, -
1885. Radváncz, - 1887. Rahoncza, - 1888. Szerednye, - 1890. Ung
vár, - 1891. Vorocsó. 

Zemplén v111. -- 20!JO. llodrog-Halász, - 2093. Bodrog-Szerdahely, - 2094 .. 
Hánszka, - 2099. Dargó, -- 2101. Erdőbénye, - 2103. Erdő-Horváti, -
2121. Ladomér, - 2138. Sárospatak, - 214·2. Sátoralja-Ujhely, - 2144. 
l:-lzentes, - 2148. Szomotor, - 2152. Szürnyeg, .- 2153. Tállya, -
2155. Tarczai, - 2156. Tokaj, - 2157. Tolcsva, - 2161. Vehécz. 

Z1ilyoJJ1 vrn. - 2165. Badin, - 2173, Dobronya, - 2177. Gyetva, - 2186. 
Libetbánya, - 2191. Mátyásfalva, - 21~)'7. Ocsova, - 2213. Tót-Pelsőcz, --
2217. Zólyom. 

Vi1'ovit·irn (Vei·űczr~ vm. - 2454. Lisicine. 



AGALMATOLIT. XLI 

AGALMATOLIT. 

Az agalmatolit egy szürkés vagy zöldes színű, zsíros fényű, sűrű 
alaktalan, metamorf, többé-kevésbbé a pirofillit [H2Al2Si4 0 12j-hez közel 
álló kőzet, melynek vegyi összetétele a lelőhelyek szerint változó ugyan, 
mely azonban mégis lényegesen kovasavas aluminiumhidrátból áll, a 
mihez rendesen még 7-9% káliumoxid is hozzájárul. Anyaga lágy, 
(keménysége 2-3), könnyen faragható, s erre a tulajdonságára vonatko
zik görög elnevezése is (agalmatolithos :-e- képfaragásra való kő). Faj
súlya 2·s. 

Hazánkban az agalmatolit Horgospatakán, Nagyágon és Selmecz
bányán (Bélabánya) fordul elő, a hol harmadkori dáczitjainknak és ande
zitjeinknek postvulkánikus behatások által megindított bomlásából eredt. 
Különösen a horgospataki Rotunda nagytömegű előfordulása az, melyet 
anyagának tűzállósága miatt fejtenek és tűzálló falazatokra felhasz
nálnak. 

Chinában a tömöttebb változatokat, apróbb dísztárgyak, kis házi 
bálványok és pagodák faragására használják s ezért pa,godit-nak is neve
zik az agalmatolit chinai előfordulásait. 

Agalmatolit-fejtés: 

Szolnok-Doboka vm. - 1641. Horgospataka. 

DIABÁZ, MELAFIR, BAZALT. 

A mint a porfirokat és ·a trachitokat a gránitos magmák, a porfiri
teket és andeziteket pedig a granodioritos magmák e:ff uziv terményeinek 
tekintettük, azonképen analogia útján a jelen kőzetcsoportot is a mély
ségbeli bázisos gabbroszerű magmák effuziv alakulásainak tekinthetjük. 
Az effuziv formákon, azaz lávaárokon kívül gyakran intruzive vagyis 
telérek alakjában is figyelhető meg. A bázisos augitandezitektől sokszor 
igen nehéz a szóban forgó kőzeteket megkülönböztetni, minthogy számos 
átmeneti kőzettel vannak velük összekapcsolva. Minden körülmény között 
jellemző reájok az augitnak föltétlen jelenléte, még pedig gyakran olivin 
[2 (MgFe) 0, Si02] társaságában. Ezekkel az elegyrészekkel és a vasérczek
kel szemben a szintén lényeges plagioklászföldpátok mennyisége aláren
delt. Innen van az, hogy e kőzetek kovasavtartalma csak 50% körüli szo
kott lenni. A sok mágnes- és titánvasérczszem okozza sötét, feketés színü
ket, valamint lényegesen hozzájárul fajsúlyuk tetemes voltához (2·9-3·1) 
is. Az ide tartozó alcsoportok a czímben említtettek meg. - A diabáz. 
1807-ben BRONGNIART-tól felállított elnevezése alatt a lényegesen mész
nátron földpátból és augitból álló eruptivkőzeteket foglaljuk össze, a me-
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lyek némely képviselőjében olivin is található (olivindiabáz). Ezeken kívül 
sok bennök a vasércz, járulékos pedig az apatit. Az augitról meg kell 
jegyeznünk, hogy gyakran kloritosodik. s ilyenkor előáll a diabá~ zöldkú·. 

Szöveti kifejlődésük szerint kétfélék a diabázok: szemcsések és por
firosak. Az utóbbi esetben többnyire csak mikroszkóppal igen aprószemű 
alapanyagot veszünk észre, a melyből egyes nagyobb plagioklász vagy 
augitkristályok vanna,k porfirosan kiválva. A diabázok átalában apró
szemü tömött kőzetek, s csak ritkábban akadnak durvábbszemü féle
ségek is. 

A melaffr 181i3-ban BRoNGNIART-tól származó elnevezése alatt, értel
mezésének többszörös változása után ma szintén egy augit és plagioklász
ból álló kőzetet értünk, mely csak abban különbözik az előbb vázolt 
diabáztól, hogy benne az olivin nem csak kivételesen, hanem mindig ren
des elegyrész gyanánt előfordul. Járulékos elegyrészek a vasérczek és az 
apatit, gyérebben kevés biotit is. A hol porfiros a szövet, ott rendesen az 
olivin és az augit idézik azt elő, míg a földpát ritkábban fordul elő porfi
rosan kiválott kristályokban. 

Szakasztott ugyanolyan összetételű és szövetű a bazalt is, csakhogy 
ennek alapanyagában sokszor még nagy fekete amfibolkristályok is lépnek 
fel, és sokszor nagyobb -olivin konkretiók is mutatkoznak, úgyszintén elég 
gyakoriak a nagyobb titánvasszemek is. Kivételes ritkaságnak veendő a 
kvarcznak az előfordulása a bazaltban (kvarczbazalt). 

A kőzet főtömegét tevő rész sötétszürke vagy fekete és rendkívül 
aprószemű vagy tömött. Elegyrészei olyan aprók, hogy felismerésük végett 
a mikroszkóphoz kell folyamodnunk, a mikdr egyszersmind azt is látjuk 
hogy a bazalt elegyrészeinek parányísága daczára mégis kitünően porfíros 
szövetű. Azaz egy sokszor üveges, legapróbb kristálykákkal telt (mikroli
tos} alapanyagból nagyobb augit, földpát és olivin kristályokat látunk 
kiválva, miáltal a kőzet a porfirosság fogalmának teljesen megfelel. 
Mielőtt még a petrografiábau a mikroszkópot használták volna, a sűrű 
bazaltot egynemű testnek tekintették. Az ó-kor népei az első bazaltot 
Etiopiából ismerték, a hol a bennszülöttek e kőzetet nyilván nagy súlya 
(fajsúlya 3 körüli) és rozsdafoltos mállása miatt bazal (vasaskő)-nek, vagy 
más felfogás szerint sokszor salakos voltánál fogva bsalt-nak (kiégettl
nek nevezték. 

A bazalt durvábbszemű féleségeit (LEONHARD szerint 1832) anarnezü
nek, az öregszeműeket pedig (HAuY szerint) dolerit-nak nevezzük. Üveges 
módosulatok ritkák, de előfordulnak úgy a diabázoknál (Sordawallitel, 
mint a bazaltoknál (tachylite, hialobazalt). 

A diabázok, de még inkább a melafirok vegyi összetételökre nézve 
teljesen azonosak a bazaltokkal, a melyektől csak korbeli külömbségek 
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választják el. Míg az előbbiek a geologiai ó-korban és középkorban sze
repelnek, addig a bazaltok harmadkoriak vagy még fiatalabbak. Nálunk a 
bazaltok a plioczén korban törtek fel. 

Néha azonban a megtartási állapot nagyon is megkülönbözteti a 
régieket a fiatalabbaktól. Gyűrődött hegységben a diabázok sokszor való
ságos zöld palákká vannak préselve, míg a bazaltjaink dinamikai hatások
tól teljesen meg voltak kimélve és ennélfogva normális külleműek. Külön
ben úgy a diabázok, mint a bazaltok vastagabb teléreinek vagy lávaárai
nak elválási formi\ja az oszlopos, a pados és a gömbhéjas szokott lenni. 

Tömött diabáz a Biikkben fordul elő Szarvaskő körül; melafirok és 
diabázok az Alacsony Tátrában, ugyan e kőzetek gabbró társaságában a 
lippa-soborsin-zámi hegységben, diabáz a toroczkói hegységben, diabáz 
és augitporfirit Kornyaréván Krassó-Szörény megyében, továbbá Horvát
országban stb. 

Hasonlóképen nagyon szétszórt előfordulásúak a bazaltok is. A bazalt
lávák nálunk nem borítottak el nagyobb területeket egy tagban, hanem 
különálló kúpok és kisebb terjedelmű takarók alakjában lépnek fel. Leg
nagyobb a déli Bakony bazalt-csoportja és a nógrád-gömöri bazaltvidék. 
Vas megyében, Nagyküküllő megyében (Rákos), Temes megyében (Lukarecz), 
a szlavóniai krndijai hegységben és még néhány más helyen pedig csak 
szórványosan lépnek fel. 

Bazaltjaink ·kivétel nélkül mind olivinbazaltok, rendes mikrolitos 
alapanyaggal. Erősen üveges hialobazaltok pedig imitt-amott kisebb rész
letekben a bán-kiskőszegi bazalttufák és brecsiák között fordulnak elő. 

A diabázok, melafirok és bazaltok átalában jó útépítési anyagot 
szolgáltatnak s különösen a bazaltok azok, melyek legújabban kitünő 
utczaburkolati koczkákra is fel lesznek dolgozva. A koczkatermelést 
mintegy 10 év előtt kezdték meg Nógrádban és Gömörben s Budapest 
fővárosa jelenleg már leginkább innét fedezi utczaburkolati anyagokban 
való szükségletét. 

Diabáz kőbányák : 

Heves v111. - 685. Szarvaskő. 

Lika-Krbw.•a vm. - 2331. Senjska Draga. 
Zag1·eb (Zágráb) vm - 2462. Óukur, - 2502. 8asava. 

Bazalt kőbányák : 

Baranya vm. -- 171. Kis-Kőszeg. 
Gömör vrn. - 2221. Ajnácskő, - 530. Almágy, -- 533. Béna, - 535. Csoma, -

545. Guszonya, - 573. Sid, - 588. Várgede. 
Maros-Torda vm. --- 953. Oláh-Toplicza. 
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Nagy-Küküllő vm. --- 975. Alsó-Rákos. 
Nógrád vm. - 996. Bolgárom, - 101fi. Fülek - 1017. Fülek-Püspöki, -

1035. Korlát, - 1041. lJlizi, - 1055. Nagy-Darócz, - 1061. Podrecsány, -
1066. Ragyolcz, - 1076. Salgó-Tarján, -- 1080. Somoskő, - 1083. So
mosujfalu, - 1094. Terbeléd, - 1097. Tosoncza, - 1100. Udornya . 

• "io111·on Nr1. - 224fi. Felső-Pulya. 
Temes vm. - 1684-. Józseffalva, -- 1691. Sziklás. 
Yas 1•m. - 1898. Iüs-Czell. 
Xa/o 1JIYI. - 2000. Barsi, - 2007. Csehi, - 2017. Felső-Zsid. -- - 2020. Gu

lács, - 2027. Káptalantóti, --- 2046. Nagy-Görbő, - 2054. Prága, --
2064. Sümeg, - 2072. Szőllős, - 2081. Vidornya-Lak, - 20~5. Zala-
8zántó. 

Vü·ovitiw (Ve1'őczl') vm. -- 24-58. Krndijit. 

GABBRO. 

Gabbro alatt al': olyan többnyire öregszernű, szem.esés, mélységbeli 
kőzetet értjük, a mely lényegesen bázisos rnésznátronföldpátból (labrado
rit, bytownit vagy anorthit) és valamely piroxénből vagy amfibolból áll. 
A név olasz származású. 

A piroxénes elegyrész lehet diallagit, ensztatit, bronzit vagy hiper
sztén. Lehet továbbá a gabbro olivin tartalmú vagy olivin nélküli. Savas 
plagioklászok (oligoklász, andezin), valamint orthoklász csak kivétele!'fen 
mutatkoznak az idetartozó kőzetekben. Gyakran előforduló járulékos elegy
részei ellenben a titántartalmú magnetit, a chrornvasércz, a chrornspi
nell (picotit) és az apatit. 

A színes elegyrészek egyikének vagy másikának szereplése az ásni
nyos társulásban, valamint az olivin jelenléte vagy hiánya alapján számos 
alcsoportot lehet felállítani. Ezek közül bennünket mint nálunk is gyak
rabban előforduló változatok első sorban az olivines és olivin nélküli 
diallaggabbró-k érdekelnek. 

Cherniai szempontból a gabbrók igen bázisos kőzetek (Si0248--50°~ 1, 

a melyek a dioritok s01·ozatának bázisosabb végéhez csatlakoznak. Faj
súlyuk 2·82-3·08. 

A gabbrók rendszerint sötét szinű kőzetek, a melyek törél'lapján 
leginkább a bronzszínű, levelesen hasadó diallag ötlik a szemünkbe. Min
den gabbro, kivált olivines tagjai könnyen szerpentinizálódnak. 

Hazánkban a gabbró (olivintartalrnú és olivin nélküli) az Alduna 
mentén fordul elő, Júcz táján hatalmas törnzsöt alkotva, a melynek nagy 
része eddig már szerpentinné változott át. Előfordul továbbá mint olivin
gabbro a Persányi hegységben és Horvátországban a Moszlavinában és 
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a zágrábi hegységben. Az aldunai gabbró régi paleozoos korú. Boszniá
ban a gabbro és egyéb rokon olivinkőzeteket eoczénkorúaknak tartották 
ugyan, de újabb vizsgálatok kimutatták, hogy ezek is csak a régi alap
hegységhez tartoznak. Külföldön a gabl>rót iparilag csak úgy használják 
fel, mint a gránitot vagy dioritot s mint jól fényezhető kőzetet sírkövek és 
egyéb műkövek faragására nálunk is fel lehetne használni. Eddig azonban 
még nem tettek ez irányban komoly kisérletet, pedig a júczi gabbró
tömzs sok ép kőzetet rejt magaban. 

Gabbró előfordulás : 

Kras.~ó-Szörény vm. --- 901. Szvinicza. 

PERIDOTIT. 

Ezen az olivin franczia nevéből (peridot) alkotott néven, az olyan, 
főleg olivinből, amfibolból, diallageból vagy bronzitból álló, többnyire 
durvaszemű mélységbeli kőzetet értjük, a melynek egyik negativ főjellem
vonása a földpátoknak teljes hiánya. Mint fémes elegyrész gyakori ezen 
kőzetekben a mágnesvasércz és a chromvasércz. 

A peridotitok csoportja a legbázisosabb eruptiv kőzeteket foglalja 
magába, a mennyiben kovasav tartalmuk 42-38 %-ra is leszáll. Fajsúlyuk 
pedig a legnagyobb valamennyi eruptiv kőzet közt. 3-3·45. 

Összetételüknél fogva a peridotitok kiválóan hajlanak a szerpen
tinizálásra. 

Eddig egyetlen egy magyar peridotitról van tudomásunk, melyet 
legujabban kőbányában fejtenek s ez egy sötétzöld, öregszemű bronzit és 
tremolit-tartalmú olivin-peridotit Ferenczfalváról Krassó-Szörény megyé
ben, a hol kisebb tömzsöt alkot kristályos palák közt. 

Peridotitfejtés : 

Krassó-Szörény 1'm. - 2247. Ferenczfalva. 

SZERPENTIN. 

A szerpentin-kőzet lényegileg világosabb vagy sötétebb színű hal
maza a szerpentin-ásvány levelecskéinek és rostjainak. Nevét a kígyó 
latin nevétől (serpens) vette, mivel színe és mustrázottsága sokszor a 
kígyó bőrére emlékeztet. A szerpentin nem eredeti képződésű, hanem 
metamorf ásvány, mely legtisztább minőségében vízfelvétel által az oli
vinből keletkezik. Vegyi összetétele ez: 3 MgF'eO, 2 Si02 , 2 H20. De kelet
kezhetik szerpentin még a piroxén és az amfibol csoport számos más 
ásványából is. Az ilyen átalakulásra hajlandó kőzetek (peridotit, gabbro, 
némely amfibolit stb.) végre szerpentinné változnak át. Ha az átalakulás 
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nem teljes, akkor a szerpentinben megtaláljuk az eredeti anyaközet
nek még egészen el nem mállott ásványmaradékjait, pl. egyes apró oli
vinszemeket, amfibol vagy diallagit foszlányokat stb. Ha azonban az 
átalakulás folyamata már befejeződött, akkor már az ismert, egyenletesen 
lágy (keménysége 2·5-4) minőségii, késsel könnyen faragható szerpen
tinnel van dolgunk. Kicsiny kovasavtartalma vonatkozásban áll az egy
kori anyakőzeteiével (Si02 =40-44%); fajsúlya is ezekéhez hasonlóan 
nagy, 3-3·45. Jellemző sajátsága továbbá tetemes víztartalma. Kb. 
13%-nyi vízmennyisége élesen különbözteti meg e metamorfizált kőzetet 
az egykori anyakőzeteitől. 

Ipari szempontból a szerpentin igen keresett díszkő, mely köny
nyen fűrészelhető, esztergályozható és fényesre csiszolható. Fénye, mely 
az üvegesen fénylő márványétól különbözik, bizonyos fokban zsírosnak, 
viaszkosnak mondható. A szerpentinnek főbb előfordulási helyei hazánk
ban Borostyánkő, Dobsina, Vargyas, Plavisevicza és a Fruskagora hegy
ség. Iparilag csak a két első helyPn dolgozzák fel és valóban igen szé
peknek mondhatók azok az eszte~gályozoit miitárgyak, melyek a boros
tyánkői (Vas megye) smaragdzöld, nagy fokban áttetsző nemes szerpentin
ből készülnek. Ép úgy feldolgozták még nem régiben a dobsinai világos
sárgászöld szerpentint is, míg a többi termőhelyek szerpentinjei eddigelé 
még semmiféle figyelemben nem részesültek. Ezek közül a plaviseviczai 
szerpentin Krassó-Szörény megyében nagyobb darabokban is állhatna 
rendelkezésre, a melyeket lemezekre fűrészelve talán még a butol"iparban 
is fel lehetne használni. Színe ép úgy, mint a vargyasié Nagyküküllő 
megyében, sötétzöld. 

Szerpentin (szerpentines pala) előfordulások : 

Gömör vm. - 540. Dobsina. 
Krassó-Szörény vm: - 888. Resicza. 
N_agy-Küküllő vm. - 2225. Alsó-Rákos. 
Nógrád vrn. - 1063. Poltár. 
Udvarhely vm. - 2300. Vargyas. 

S1·iem (Szerérn) vm. - 2404. Ledinci, - 240\l Rakovac. 

KRISTÁLYOS PALÁK. 

Még egészen a legközelebbi multig a gnájszt, a csillámpalát és a 
fillitet, vagyis az ú. n. kristályos palákat, Földünk első ízben megszilárdult 
kéregrészeknek tekintettük. Ujabban azonban kitűnt, hogy legtöbbje egészen 
más folyamatoknak köszöni keletkezését. Számos eddig tanulmányozott 
esetben ugyanis ki volt mutatható, hogy a nagyméretű, egykor tüzesfolyó 
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gránittömegek közelebbi és távolabbi környékén nagyjelentőségű változá
sok mentek végbe. Még magokban a gránitos magmákban, azoknak szélein 
belül sötétebb színű bázisos kőzetek válottak ki, a milyen a biotitban dús 
gránit, a pados amfibolgránit, a dioritpala, némely amfibolit stb., míg a 
gránittömzszsel érintkezésben (kontaktusban) volt egykori üledékes kőze
tek metamorfizálva és részben aplitosan, azaz finomszemcséjű savas és 
alkalidús gránitos anyaggal injicziálva lettek. Ebben a zónában tehát 
nemcsak az aplitos injekcziók vékonyabb-vastagabb csíkjait, továbbá öreg
szemű pegmatit-lencséket, hanem az ú. n. kontakt ásványokat (gránát, 
sugárkő, csillámok, staurolit, kianit stb.), valamint sok esetben azután 
még a pneumatolitikus hatások szülte ásványokat (turmalin, topáz stb.) 
is megtaláljuk. Nem lehet czélunk e sorok szűk keretében a kristályos 
palák bonyolódott petrografiai viszonyait tüzetesebben tárgyalni, hiszen 
nálunk az ú. n. alapegység ebből a szempontból jóformán nincs is még 
áttanulmányozva. Egyedül csak mintegy jelezni kívántuk azt a gondolat
menetet, mely a mai petrografusokat az egykori kristályos palák genetikai 
viszonyainak megítélésénél vezérli. A dolgok ilyen fejlődése mellett önként 
következik, hogy a gnájszok és bizonyos amfibolitok nagy része nem ős
korúak, tehát nem részei földünk első ízben megszilárdult kérgének, 
hanem sokkal fiatalabb képződésüek, a melyek közel egykorúak maguk
kal a szomszédságukban előforduló gránitokkal, s hogy voltaképen az 
injicziált és metamorfizált palák (tehát azok, melyeket telepedésüknél 
fogva a régibb felfogás szerint fiatalabbaknak tartottunk) a gránitoknál 
régibb korúak. 

Ezeket előre bocsájtva lássuk az ú. n. kristályos palák gyakrabban 
előforduló főtipusait. 

A gnájsz. A szász bányászoknak eme régi kifejezése alatt olyan 
finomabb vagy durvább szemű, vagy porfirnidos palás-réteges kőzeteket 
értünk, a melyek egészben véve úgy, mint a gránitok orthoklász-földpátból, 
esetleg plagioklászból, kvarczszemekből, valamint még egyikéből a követ
kező ásványoknak állanak. Ezek a barna csillám (biotit), a fehér csillám 
(muszkovit), az amfibol és a piroxén. Ez utóbbiaknak a kőzet összetételé
ben való részesedése alapján megkülönböztetjük a biotit-gnáJszt, a rnusz· 
k011it-g11ájszt, a kétcsillárnú guríjszt, az arnfibol- és a piroxéngnájszt. 
Némely gnájszban előfordulhatnak továbbá mint járulékos elegyrészek a 
grafit, a klorit, a kordierit, a gránát, az epidot, a vascsillám, az andalu
zit, a sillimanit stb. 

A gnájszok szövete igen sokféle szokott lenni. Lehet az lencsésen, 
hullámosan erezett, a midőn a laposan kinyujtott, főleg kvarczból és 
földpátból álló, fehéres színű lencsék csillámrétegecskék közé vannak 
foglalva, - más esetben vékonyan rétegzett a gnájsz, midőn csillámos 



XLVIII KRISTÁLYOS PALÁK. 

és csíllámszegény síklapok váltakoznak egymással; - pikkelyes a gnájsz, 
ha a csillám szakadozott, de mégis egy irányban fekvő részletekben tar
kázza a kőzetet, szemesnek vagy porfirosnak pedig akkor mondjuk a 
a gnájszt, ha az apróbbszemű réteges kőzettömegben nagyobb, olykor 
hüvelyknyi orthoklász, kvarcz stb. kristályok vannak beágyazva. 

Chémiai szempontból a gnájszok összetétele nagyon hasonlít a grá
nitokéhoz s csakugyan van sok réteges-palás gnájsz, mely dinamikai 
behatások által gránitból keletkezettnek bizonyult (Retyezát vidéke). 

A grnnulit. Ezen kifejezés alatt oly síklapú, palás, aprószemű kvarcz
földpát [ orthoklász (mikroklin) és esetleg kevés plagioklász' kőzeteket 

értünk, a melyek elegyéhez még gyakran piros gránát, biotit, ritkábban 
muszkovit, turmalin vagy amfibol hozzájárul. Nem lényeges elegyrész 
gyanánt pedig előfordulhat még benne a kianit, sillimanit, az apatit, a 
zirkon és a rutil. A legtöbb granulit eruptív kőzetnek 1aplitnak) bizonyult. 
Szép granulitok találhatók Ogra~inán Krassó-Szörénymegyében. 

A csillámpala lényegesen csillámból és harczból álló szemcsés 
palás kőzet. Földpát egyáltalában nem, vagy csak igen alárendelten talál
ható benne. A csillám kétféle: biotit és muszkovit, a melyek vagy külön 
vagy pedig együtt is jelen lehetnek. A csillámpalának igen sokféle szokott 
lenni a járulékos ásványa. Ezek közül megemlítjük a földpátot. a gráná
nátot, az andaluzit, turmalin, amfibol, sugárkő, epidot. kordierit, klorit, 
rutil, zirkon, apatit, magnetit, hematit, titanvas stb. ásványfajokat. A csil
lámpalák nagyrésze kétségtelenül kontakt képződmény. 

A fillit fogalma alatt világosabb vagy sötétebb zöld, violás vagy feketés, 
igen finoman pikkelyes, vékonypalás kőzeteket foglalunk össze, a melyek 
apró kvarczszemekből és csillámfélékből (muszkovit, biotit. klorit) állanak. 
Járulékosan picziny rutil-, magnetit, apró turmalin, gránát-, epidotkris
tálykák és sokszor még mikroszkopos kicsinységű szénrészecskék mutat
hatók ki bennök. Földpátot is találni némely tipusban (földpátos fülit). 
Meg szoktuk továbbá még különböztetni a grafitos fillitet, kloritoidfillitet, 
a mészkarbonátban dús mészfillitet stb. A fillitek majdnem kivétel nél
kül kontaktképződmények, a melyek többnyire paleozoos szedimentekböl 
keletkeztek. Chémiai összetételök nem egyöntetű, hanem sokszor nagyon 
is széttérő. 

Amfibolitpala néven az olyan többé-kevésbbé palás, sötétzöld vagy 
feketés kőzeteket nevezzük, a melyek főleg a közönséges amfibol huszukás, 
szálkás kristályaiból állanak. Ez ásványhoz hozzácsatlakozhatik továbbá 
még a földpát (többnyire plagioklász), kevés kvarcz, olykor még biotit, 
klorit, gránát, titanit, piroxén, vasérczszemek stb. Az amfibolitok össze
tétele sokszor gabbró!ira, peridotitokra, piroxénitokra utal, máskor pedig 
közvetlen összefüggésüket ki lehet mutatni dioritokkal vagy diabázokkal. 
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Ezekben az esetekben vagy egyenesen eruptív kőzeteknek, vagy pedig 
azok származékainak lehet őket tekinteni. Más esetekben azonban össze
tételök egészen olyan, mint valami dolomitos márgáé, a mikor is kontakt 
képződményeknek tarthatók. 

Az amfibolitokhoz számítandók még a sugárkő- vagy aktfoolitpalák 
is, a melyek főleg az amfibolnak sugárkő nevű féleségéből állanak. Fel
említendő végre még a sötétkék glaulwfánpala, mint szintén ide tar
tozó kőzet. 

Előfordulás. Bajos volna a kristályos palák főtipusainak összes 
előfordulásait mind külön-külön felsorolni, a mennyiben nagyon változa
tos és szövevénye'> a fellépésök. Általában felemlíthetjük, hogy sok az 
úgynevezett kristályos pála a Kis-Kárpátokban és a magyar felvidéken, 
de ismételve megjegyezzük ezen a helyen, hogy újabban sok szericzites 
pala porfiroidpalának bizonyult. Gazdag változatban az összes féleségeik
kel megtaláljuk a kristályos palákat a krassó-szörényi, a hunyadi, a 
szebeni és fogarasi havasokban, a gyergyói és rodnai hegységekben és a 
Biharban. Horvátországban pedig a Fruskagorában, a Psunj, a Garié, a 
Sleme és a Zrinyi hegységekben találkozunk velök. Glankofánpalák pedig 
a magyar birodalom területén egyedül csak a Fruskagorában vannak ki
mutatva. 

Gnájsz, granulit kőfejtések: 

Abauj-Toma vm. - 6. Alsó-Meczenzéf. 
Csík vm. - 442. Lóvész. 
Fogaras vm. - 523. Almásmező. 
Gtnnör vm. - 538. Dobsina, - 563. Murány-Hosszúrét, - 566. Nagy-Rőcze, 

569. Polomka, - E85. Tiszolcz. 
Hunyad vm. - 759. Livazény, - 766. Petrozsény. 
Krassó-Szörény vm. - 827. Berzászka, - 830. Bozovics, - 2248. Ferencz

falva, - 876. Orsova, - 907. Uj-Ogradina. 
Nógrád vm. - 1003. Cseh-Brezó, - 1018. Fűrész, - 1019. Gácsfalu, -

1021. Gergelyfalva, - 1044. Lónyabánya, - 1049. Málnapatak, - 1101. 
Vámosfalva. 

Nyitra vm. - 1124. Dobrocsna. 
Pozsony vm. - 1316. Czajla. 
Sopron vin. - 1472. Harka. 
Szeben vm. - 1535. Dál, - 1537. Ecsellő, - 1540. Kelnek. 
Szilágy v111. - 1589. Felső-Várcza, - 1606. Porcz, - 1613. Szilágy-Somlyó. 
Temes vm. - 1688. Rebenberg, - 1694. Varadia, - 1695. Versecz. 
Zólyom vrn. - 2171. Breznóbánya, - 2175. Fekete-Balog, - 2179. Herencs

völgy. 

Bjelovar-Krizevci (Belovár-Körös) vm. - 2315. Podgaric. 

Dr. Schafarzik F. A magyar kóbányák. d 
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Csillámpala kőfejtések : 

Bihar vrn. - 326. Széplak. 
Gornör vm. - 539. Dobsina, -- 553. Jolsva. 
Hunyad vm. - 756. Gyalár. 
Krassó-Szörény vm. - 889. Resicza, - 906. Uj-Borlovény, - 911. Vaskő. 
Nógrád wn. - 998. Buda-IJehota, - 1073. Rónya. 
Sái·os vm. - 1415. Kavecsán. 
Szeben vm. - 1542. Kis-Disznód, - 1549. Resinár. 
Szilágy vm. -- 1582. Benedekfalva, - 1588. Felső-Kékesnyárló, - 1599. Ku

saly, - 1608. Somlyó-Csehi, - 1617. Zilah. 
Zólyom vm. - 2176. Fekete-Balog. 

Fillit, szericzites (kloritos) pala, fi.Hites kvarczit előfordulások: 

Abauj-Torna vm. - 17. Felső-Meczenzéf. 
Gömör vm. - 593. Zavadka. 
Kmssó-Szörény -mn. - 825. Balosest, - - 826. Báziás, - 849. Kis-Mutnik, 

850. Kis-Szurduk, - 864. Mörul, - 866. Nadrág, - 868. Nádas. 
Sáros vm. - 1420. Kis-Ladna, - 1453. Tapolcsán. 
Temes vm. - 1692. Szilas. 
Vas vm. - 1895. Czák. 

Amfibolit kőfejtések: 

Krassó-Szörény vm. - 2268. Majdán. 
Nógrád vm. - 1092. Szinóbánya. 
Szeben vm. - 1552. Szászcsor, - 1556. V erestorony. 

SZTEATIT (SZALONNÁS KŐ). 

A szalonnás kő világos-zöldes vagy szürkés, többnyire palás szer
kezetű halmaza az apró szteatit pikkelykéknek. Fénye zsíros, tapintata 
jellemzően síkos, szalonnás vagy szappanos. Származására nézve nem 
eredeti, hanem metamorf kőzet. Vegyi összetétele H„Mg3Si4 0 12-nek felel 
meg, a melyben a magnézia 63 %-ra is felrúghat. A szteatit azonban 
gyakran klorit, kvarcz, földpát s más ásványszemeket is tartalmazhat, mi 
egyöntetűségét és tisztaságát többé-kevésbbé csökkenti. 

A szteatit keménysége 1, tehát olyannyira csekély, hogy már köröm
mel is karczolható. Fajsúlya 2·6-2·8. 

Könnyű faraghatóságánál fogva régebben szelenczéket, bödönöket 
esztergályoztak belőle, a miért fazekaskőnek is nevezték; újabban hintő
port és gépkenőcsöket készítenek belőle, a tisztább fajtájából pedig gáz
égőket faragnak, mivel anyaga rendkívüli módon tűzálló. 

Legtisztább módosulata nálunk Hacsaván (magnezittal) és Gömör
megyében Jolsván, sajnos mindkét helyen csak kisebb mennyiségben 



-

AGYAGPALA. LI 

fordul elő, kevésbbé tiszta minőségben szerpentinhez kötve Bukován és 
Ogradinán (Krassó-Szörénymegye) ismeretes; ugyan e megye Pervova 
határában fordul elő kristályos palák közt szennyes-fehéres szteatitpala, 
mely itt valószinüleg amfibolitok átalakulásából keletkezett. 

Szteatit kutatás : 

Krassó-Szörény v1n. - 878. Pervova. 

AGYAGPALA. 

Ezen gyüjtőnév alatt vékonypalás, jól hasadó, többnyire sötétszínű 
kőzeteket foglalunk össze, melyek genetikailag úgy foghatók fel, mint 
némely ásványos anyag (kovasav, rnészkarbonát) kikristályosodása által 
megkeményedett egykori palás agyagfélék. Hasadási lapjaikon valamelyes 
csillámló fényt mutatnak, haránttörésükön ellenben fénytelenek. Kloritos 
pikkelyek zöldessé teszik, szénrészecskék feketésre, vasvegyületek vörö
sesre vagy violásra festik a palát. Bár szabadszemmel az agyagpalák 
homogén anyagoknak látszanak, mikroszkop alatt mégis igen aprószemű 
elegyének bizonyulnak picziny porszemnagyságú kvarczszemcséknek kaolin
pikkelykéknek és szericzites s részben kloritos csillámnak; ezeken kívül 
előfordul bennök még sok finom rutiltűcske, kevés turmalin, hematit, 
pirit és fekete szénrészecske. Némely előfordulásában azután még több
kevesebb mészkarbonát is szokott jelen lenni. Ilyenformán keverékek 
lévén, chemiai összetételök nem állandó, hanem felette ingadozó. 

Az agyagpalák fizikai tulajdonságai, nevezetesen a keménysége a 
kvarcz- és mészkarbonát mennyiségétől függ. Igy tudjuk pl. hogy az angol 
fedőpalák kemények és fagyállók, mert kovasavban dúsak. 

A magyar agyagpalák közül főleg két előfordulás vergődött nagyobb 
fontosságra. Egyike a máriavölgyi pala (Pozsonymegyében), mely nagy
méretű lapokban fejthető, és mérsékelt keménységénél fogva szépen farag
ható és csiszolható, a miért különösen nagyobb lapokra, villamos áram
elosztótáblákra és irópalatáblákra előnyösen feldolgozható. Kár, hogy ez 
utóbbi iparczikket a modern papirlemeztábla majdnem teljesen kiszorí
totta a használatból. 

Palaelőfordulásaink másika a felsőtárkányi és a kisgyőri (Heves- és 
Borsodmegyékben), mely csekély mészkarbonáttartalmú és ebből kifolyó
lag fagyálló, a miért főleg fedőpalának ajánlható. 

Agyagpaláink főleg paleozooskorúak (Felsőtárkány, Kisgyőr), de elő
fordulnak azonkívül a geológiai másodkori szisztemákban is (Herkules
fürdő, Máriavölgy, Libetbánya). 

Agyagpala fejtések: 

d* 
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Arad vm. - 108. Kuvin. 
Borsod vm. - 349. Edelény, - 360. Kis-Győr, - 391. Szendrő, - 397. Ta-

polcsány, - 406. Visnyó. 
Gömör vm. - 536. Dobsina, -- 554. Jolsva, - 571. Ratkó. 
Heves vm. - 666. Felső-Tárkány. 
Krassó-Szörény ·vm. - 842. Herkulesfürdő. 
Nógrád vm. - 1039. Lapujtő. 
Pozsony vm. - 134.8. Máriavölgy. 
Sáros vm. - 1418. Kisfalu. 

'Zemplén vm. - 2114. Kis-Bari, -- 2133. Orosz-Ruszka. 
Zólyom vm. - 2188. Libetbánya. 

ERUPTIV KŐZETEK TUFÁI. 

A régibb, valamint a harmadkori geologiai idők vulkáni kitörései 
gyakran hamú és kő-(lapillil szórástól voltak kisérve. A mai Vezuv frissen 
hullott hamujába belesüpped a vándor lába, de minél régibb az ilyen 
hamufelhalmozódás, annál jobban szokott az többé-kevésbbé szilárd kő
zetté összeczementeződni. Ha egykori szárazföldi hamufelhalmozódások
ból keletkeznek ilyen kőzetek, akkor tuf ák-nak nevezzük, -- tu(itok-nak 
ell91ben, ha a hamu anyaga egy közeli medencze, vagy a tenger vizében 
réÍJ.deződött el rétegesen. Szövetre nézve a tufák átalában egyenletesen 
apróbbszeműek, likacsosak szoktak lenni, ha tisztán egykori vulkáni ha
muból állanak, és konglomerátosak vagy brecsiásak, ha nagyobb kő (lapilli 
és bomba) darabok vannak bennök a hamuval vegyest. 

Azon eruptív kőzet szerint, a melyhez valamely tufa tartozik, a mit 
nemcsak a térszinben való előfordulása szerint lehet megitélni, hanem a 
benne előforduló kőzetdarabkák alapján is ki lehet mutatni, megkülön
böztetünk porfir-, riolit-, trachit-, diabáz-, dáczit-, andezit- és bazalt
tufákat. 

A hazánkban gyakrabban előfordulók a következők: 
A porfirtnfa olyan, többnyire fehér, vörhenyes vagy violásszínű, 

megkeményedett, finomabb vagy durvábbszemű egykori kvarczporfirhamu, 
a melyben magának az anyakőzetnek ásványos elegyrészei (a kvarcz, föld
pát, biotit stb.), vagy legalább is azoknak roncsai vagy átalakulási ter
ményei felismerhetők. Igen gyakran fordul elő e tufákban különböző alak
jában a kovasav, mint szarukő, kalczedon, kvarcz, agát, továbbá sokszor 
vörös- vagy barnavasércz, mangán stb. A kovasavtól átjárt porfirtufák 
igen kemények. 

Porfirkonglomeri'ttok és tufák nagy mennyiségben fordulnak elő az 
alsó-diaszban (verrukano), kiváltképen az Alduna mentén a Treskovácz 
táján Szvinicza határában és egyéb pontokon. Valószinű továbbá, hogy a 
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gömörmegyei és átalában felvidéki porfiroidoknak egy része szintén 
tufákból ered. 

Hazánkban a porfirtufák némelyikét útkavicsolásra használják fel. 
Azon sötétvörös por:firkonglomerátokat pedig, melyek Mehádia és Ruszka 
körül (Krassó·Bzörény m.) fordulnfk elő, faragott műkövek alakjában a 
Porta orientális és Mehádia melletti alagútak kifalazására használták. 

Riolittnfa. A trachitok családjából különösen a kvarcztartalmu tagok, 
vagyis a riolitoknak vannak nálunk nagy kiterjedésű tufa-telepei. Ezek 
többnyire fehérek, szanidin \Üveges orthoklász) tartalmuak és sokszor 
üveges minőségű kőzetdarabkákat (obszidián, perlit) is zárnak magukba. 
Különben anyaguk legnagyobb része fehér tajtkőtörmelékből áll, mely 
annál finomabb, mentöl távolabb ülepedett le az egykori kitörés helyétől. 
Némely ilyen riolittufát utólagosan kovasav járta át és keményítette meg, 
máskor pedig, ha az egykori hamu a tengerbe hullott, kövületeket is talá
lunk benne (Sárospatak). A legtöbb riolittufa a Tokajhegyalja tövét koszo
rúzza, s nem egy helyen nagy kőbányákban kitünő müköveket faragnak 
belőle (Erdőbénye, Abaujvár). Van köztük több, mely traszczement készí
tésre is alkalmas. 

Ddczittufa. Hazánkban a dácziterupcziókat igen heves és kiadó 
hamuszórás kisérte, mely a mediterrán korban egész országrészeket borí
tott el (az erdélyi medencze jó részét, a mehádiai és bozovicsi öblöket, 
a Mármarost, déli Gömör, Heves és Nógrád megyéket). A Királyhágón 
túl ezen jól rétegzett finomszemű tufát palá-nak nevezik. Főalkotó része 
finom osztatú tajtköhamu, mely lehullásának legtávolabbi pontjain olyan 
finom és tiszta, akárcsak a Krakatoa 1883-iki kitörése alkalmával messze 
az indiai tengeren járó hajók fedélzetére hullott tajtkőhamu. Az erupczioi 
czentrnmokhoz közelebb már a dáczitnak egyéb elegyrészeit, főleg biotitot, 
egészen közel pedig nagyobb dáczitdarabkák (lapilli) ie találunk benne, 
mi konglomerátos vagy brecsiás szövetet kölcsönöz neki. A Bükk és 
Mátra vidéki dáczittufák, melyek az egri hialodáczitokkal függnek össze, 
erősen tajtkövesek. Ezt kivált a régibb geologiai irodalomban riolittufá
nak is nevezték. A dáczittufák színe átalában fehér, szennyes-fehér, sár-· 
gás vagy zöldes. 

Kőipari szempontból a dáczittufa elég fontos egy közetnem, mivel 
·számos helyen (Egervidéken, Mármarosban és a Királyhágón túli megyék
ben) könnyen fejthető és faragható építőkövet szolgáltat. Némelyik elő

fordulása, mint pl. a persányi (Fogaras m.) már régóta használtatik, sőt 
egyes esetekben még monumentális építkezésekre is. Végre sok dáczittufa 
traszczement készítésre is igen jó. 

A diabáztufa miut zöldes, palás kőzet jelenik meg paleozoos és me
zozoos üledékes lerakódások között. Igy pl. a Bükkben a karbonban, Gö-
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mör és Szepesmegyékben a paleozoos (nagyrészt porfiroidos) palaterület 
É-i szélén, a toroczkói, nagyzámi és kornyarévai hegységekben pedig főleg 
a jurában lépnek fel e tufák. Valamennyi előfordulása többé-kevésbbé 
apró diabáztörmelék által jellemeztetik, mely zöldes kloritos és meszes 
czement által van szilárd kőzetté összefiitpasztva. 

Iparilag nem használtatnak a diabáztufák, legfölebb az előfordulá
saikat metsző útszakaszok kavicsolására. 

Anrlezittuf a. Az andezittufák, melyek a bennök előforduló kőzettör
melék, illetve egyes ásványos elegyrészei szerint biotit-andezit, biotit-, 
amfibol-andezit-, amfibol-andezit- és piroxén-andezittufák, konglomerátok 
és brecsiák lehetnek, a legtöbb esetben elég szorosan csatlakoznak szilárd 
kőzetekből álló láváikhoz vagy tömzseikhez. Szinük többnyire foltosan 
tarka, a finomszeműeké esetleg fehéres is. A piroxén-andezittufák azon
ban többnyire szürkék, feketék vagy vörösesbarnák. Kivált a durvább 
féleségek, a brecsiák és a konglomerátok az egykori réteges (strato-) vul
kánok köpenyében szoktak előfordulni szilárd lávaárokkal váltakozva. 
(Cserhát, Mátra, Visegrád, Börzsönyi hegység stb.) Az említetteken kívül 
még sok más vidéken is fordulnak elő andezittufák, nevezetesen az eperjes
tokaji, a vihorlat-guttini, a Hargitta hegységekben stb. 

Az andezitbrecsiák és tufák sok esetben jó építőkövet szolgáltatnak, 
máskor pedig (főleg a piroxén-andezittufák) traszczement készítésre is 
alkalmasak. 

Bazalttufa. A szürke vagy feketés színű bazalttufák és brecsiák, 
melyek hazánkban többnyire csak a szilárd bazaltláva-kitörések legköze
lebbi környékén lépnek fel, könnyen felismerhető módon az anyagukat 
szolgáltató apróbb vagy nagyobb bazalttörmelék (lapilli és hamu) által 
vannak jellemezve. E hamuban néha jól kifejlődött augit, amfibol vagy 
olivin kristályokat találunk, a melyek az erupcziókor a hamuval együtt 
szórattak ki (Medves, Somosujfalu). Mint utólagos infiltráczió gyakran mész
pát vagy olykor aragonit is található benne (Kiskőszeg). Nevezetesek a 
palagonitos bazalttufák is, melyek hazánkban több helyen előfordulnak 

(a bán-kiskőszegi vonulatban és a szigligeti hegyen Zalában). A palago
nit egy kolofonium külsejű, barnás-sárgás amorf, meleg sósavban köny
nyen oldható hidroszilikát (üveg), mely a bazaltnak submarin erupczióinál 
szokott képződni. A már felemlített helyeken kívül még Nagy-Küküllő 
megyében a Maros mentén találunk bazalttufákat. 

A bazalttufát több helyen építőkőnek fejtik. (Fülek, Baloghfalva stb.) 
Azonkívül kitűnő a bazalttufa traszczement készítésre is. 

Porfirtufa fejtések : 

Krassó-Szöi·ény vrn. - 845. Jablanicza, - 859. Mehádia, - 892. Ruszka. 
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Trachittufa, riolittufa, perlites tajtkőtufa kőbányák: 

Abauj-Toma vm. - 1. Abaujvár, - 2. Abauj-Szántó, 
32. Komlós, - 52. Telkibánya, - 60. Viszoly. 

Bars vm. - 228. Dallos. 
Sáros vm. - 1397. Budamér. 

LV 

27. Kajata, -

Szatmár vm - 1508. Illoba, - 1510. Józsefháza, - 1530. Szinyérváralja. 

! Zemplén vm. - 2091. Bodrog-Keresztur, - 2102. Erdőbénye, - 2104. Felső
Regmecz, - 2123. Legyes-Bénye, - 2124. Mád, - 2130. Nagy-Toronya, -
2131. Olasz-Liszka, - 2139. 2140. Sárospatak, - 2145. Szerencs, -
2154. Tállya, - 2158. Tolcsva, - 2162. Velejte. 

Dáczittufa kőbányák : 

Alsó-Fehér vm. - 86. Zalatna. 
Besztercze-Naszód vm. - 286. Alsó-Borgó, - 288. Csépán, - 289. Jád, 

290. Közép-Borgó, -- 293. Nagy-Demeter, - 297. Orosz-Borgó, 
298. Pinták. 

Borsod 1w1. - 335. Berente, - 339. Bogács, - 340. Boldva, -- 343. Dédes, -
348. Kápolna, - 363. Kis-Tálya, - 3~4. Kondó, - 368. Malyinka, -
375. Nagy-Barcza, - 378. Noszvaj, - 381. Sajó-Ivánka, - 386. Sajó
Szt.-Péter, - 388. Sajó-Velezd, - 395. Szt.-Márton, - 398. Tapolcsány, -
399. Tardona, - 408. Ziliz. 

F"ogarns vm. -- 526. Persány. 
Heves ·1.•m. - 654. Batka, - 656. Balla, - 661. Deménd, - 663. Eger, 

664. Eger-Szalók, - 665. Felnémet, - 678. Pétervásár, - 682. Sirok, 
689. Szent-Mária, - 693. Tar, - 694. Verpelét. 

Kolozs vm. - 775. Apahida, - 777. Bádok, - 778. Borsa, - 790. Kolozs
vár, - 796. Mező-Szt.-György, - 797. Nagy-Ida, - 800. Oláh-Gyéres, ·-
803. Sólyomkő, - 809. Viszolya. 

J Jfarmaros vm. - 923. Akna-Sugatag, - 927. Nyeresznicze, - 943. Pud-
plesa, - 945. Rónaszék. 

Nagy-Küküllő vm .. - 976. Alsó-Rákos, - 977. Datk, -- !J78. Halmágy. 
Nógrád vm. - 987. Alsó-Told, - 1051. Maskova. 
Pest-Pilis-Solt vm. - 1257. Fóth. 
Szilágy mn. - 1585. Dabjon-Ujfalu, - 1586. Erked, -- 1595. Kirva, -

1600. Kusaly. 
Szolnok-Doboka ·vm. - 1624. Alsó-Kosály, - 1631. Csicsó-Hagymás, - 1632. 

Csicsó-Mihályfalva, - 1633. Csicsó-Ujfalu, - 1635. Dés, - 163fi. Dés
akna, - 1637. Doboka, - 1638. Felső-Töök, - 1642. Hosdát, - 1645. 
Kecsed, - 164 6. Kecsedszilvás, - 164 7. Kis-Iklód, - 1648. Kis-Jenő, -
1650. Kozárvár, - 1652. Lózsárd, - 1653. Magyar-Derzse, -- 1659. 
Néma, - 1662. Ormány, - 1665. Retteg, - 1668. Szék, - 1674. Tót
falu, - 1678. Tőtör, -- 1680. Vízszilvás, - 1681. Zaprócz. 

l'dvarhely vm. - 1841. Zsombor. 
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Biotit- és am:fibol-andezit konglomerátja, brecsiája és tufája: 

Borsod vm. - 329. Alacska, - 332. Bánfalva, - 333. Bánhorváth. 
Csík vm. - 433. Csík-Zsögöd. 
Hont vm. - 696. Alsó-Terériy, - 701. Bernecze, - 703. Dömeháza, 

706. Felső-Terény, - 707. Felső-Tur, - 708. Hellemba, - 711. Hont, -
713. Ipolyság, - 72'!!. Németi, - 724. Rákócz, - 729. Sebelléb, - 735. 
Udvarnok. 

Hunyad vrn. - 752. Déva. 
Nógrád vm. - 1002. Busa, - 1048. Lupocs, - 1086. Szakál, - 1104. Ve-

rŐcEe. 

Pest-Pilis-Solt vm. - 1262. Kis-Oroszi, - 1281. Szt.-Endre, - 1300. Visegrád. 
Szilágy vm. - 1583. Benedekfalva. 
Udvarhely vm. - 1833. Jánosfalva. 

l'oiega (Pozsega) vm. - 2383. Pakrac trg. 

Piroxén-andezit-tufa fejtések: 

Abai~j-Toi-na vm. - 5. Alsó-Csáj. 
Arad vm. - 90. Apatelek. - 97. Dézna, - 101. Gura.honcz, - 104. Hal-

mágy, - 114. Magyarád, - 124. Pankota, - 129. Talács. 
Bereg vm. - 253. Igléncz, - 272. Paszika. 
Boi·sod vm. - 347. Dubicsány, - 384. Sajó-Németi. 
Csík vm. - 436. Gyergyó-Ditró. 
Heves vrn. - 668. Gyöngyös, - 670. Gyöngyös-Pata, - 674. Markaz, -

680. Sár, - 686. Szücsi. 
Hont vrn. - 695. Alsó-Rakoncza, - 698. Berencsfalu, - 705. Felső-Rakoncza, -

715. Kis-Tur, -- 717. Korpona, - 719. Méznevelő, - 723. Pal1Íst, -
734. Teszér. 

Sagy-Küküllő i•rn. - 980. Mátéfalva. 
1Yngrád vrn. - 987. Alsó-Told, -- 997. Borosznok, - 1008. Divény-Oroszi, -

1015. Felső-Tiszovnyik, - 1020. Gács-Lehota, - 1029. Kékkő, - 1046. 
Lőrinczi, -- 1047. Lupocs, - 1062. Polichnó, - 1064. Priboj, - 1070. 
Ráros-Mulyad, - 1085. Sülye, - 1089. Szenna, - 1091. Szt. Péter, -
1096. Tőrincs, - 1098. Tót-Hartyán, --- 1105. Závoda. 

Nyitra vm. - 1116 .. Brusznó, -- 1135. Handlova. 
Pest-Pilis-Solt vm. - 1221. Acsa, -- 1258. Fóth, - 1261. Kis-Némedi, -

1264. Kis-Ujfalu, - 1290. Tótgyörk. 
Sáros vm. - 1412. Kakasfalva. 
Szatmár vm. - 1509. Illoba. 
Trencsén vm. - 1731. Felső-Ozor, 
Turócz vm. - 1807. Alsó-Stubnya. 

( 
Ugocsa vm. - 1855. Nagy-Rákócz. 
Ung vm. - 1868. Felső-Domonya, -

1789. Szvinna. 

1879. Lyuta, - 1892. Vorocsó. 
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{zemplénvm. ~ 2100.Dargó, -- 2113.Kis-Azar, --- 2117.Kis-Kövesd,-
1 2143. Szécs-Keresztur. 

Zólyom vm. - 2166. Badin, - 2187. Libetbánya, - 2190. Luczatő, - 2196. 
Nagy-Szalatna, - 2203. Perhát, -- 2206. Sebő, - 2209. Szt.-András, -
2214. Tót-Pelsőcz. 

Bazalttufa kőbányák : 

Gömör vm. - 589. Várgede. 
Vas vm. - 1897. Egyházas-Kesző, - 1899. Magyar-Gencs, - 1901. Szergény. 
Zala vm. - 2025. Kapolcs. 

A KOVASAV KŐZETEI. 

A kovasav vagy magában, vagy vízzel mint kovasavhidrát alkothat 
kőzeteket. Forró kálilug az amorf kovasavhidrátot (opál) feloldja, a kris
tályos kovasavat (kvarcz) ellenben nem bántja. Pefrografiai és genetikai 
szempontból a kovasav kőzetei sokfélék. A főbbek, a melyek a mi szem
pontunkból tekintetbe jönnek, a következők. 

Édesvízi kvarczit vagy lirnnolwarczit (forráskvarczit). Midőn hazánk
ban az andezitek és riolitok kitőrése megszűnt, egyes helyeken mint post
vulkáni jelenségek kovasavban bővelkedő gejzirszerű hévforrások ömlöt
tek ki a felszínre. Ezekből a bennök nagy mennyiségben tenyészett kova
savat kiválasztó algák közvetítésével hol lazább lwvalufa, hol pedig igen 
szilárd lirnnokvarczit képződött, egyes kisebb medenczéket kitöltve. E kő
zeteknek anyaga keveréke az amorf, víztartalmu (opálszerű) és a kristályos 
kovasavnak, s likacsaikat sokszor kalczedon béleli ki. 

Ezen édesvízi kvarczitrétegek a malomkőgyártáshoz szolgáltatnak 
becses anyagot. Ilyenek a lutillai (Bars m.), a tarjáni (Heves m.) és fónyi 
(Zemplén m.) előfordulások, de ezeken kívül nálunk Ujvidéken még a 
Szerbiából (Dublé és Orlovác közti bányákból származó limnokvarczitokat 
is dolgozzák fel malomkövekké. 

Végre megemlítjük, hogy gejzirszerű tünemények néha a bazalt
eruptiókat is kísérték [tihanyi édesvízi kvarcz]. 

Opál, rnenilit, c.siszolópa la (infuzoriás föld). A sárga, vöröses vagy 
barnás szinü amorf, kagylóstörésü közönséges opál, mely tiszta kovasav
hidrátból és kevés fémoxidból, mint festőanyagból áll, szintén postvulkáni 
hévforrásoknak a képződménye, a mit különben a többnyire vulkáni kő
zetek környékén való előfordulása is bizonyít ~Cserhát, Mátra, Körmöcz 
vidéke, Tokajhegyalja stb.) 

Álló vizekben, tavakban, a melyekben a viszonyok a kovapánczélos 
diatomaceák elszaporodásának kedvezők voltak, idővel fehér, lisztesen 
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porhanyó diatomaceapelil rakódott le vékonypalás rétegekben. Ezeknek 
anyaga chémiai szempontból kovasavhidrát. Ha e laza diatomacea felbal
mozódásokat még külön kovasavas oldatok járták át, akkor keményebb 
konkréciók, sőt valóságos rétegek is keletkeztek. Hazánkban az infuzoriás 
föld főbb előfordulásai Szokolya (Hont m.), Karvaly 1Bars m.), Czekeháza 
(Abauj m.) és Tállya (Zemplén m.) Ezen helyek elsején menilitkonkréciók 
fordulnak benne elő, Tállyán pedig opálrétegek. Ez időszerint csakis a 
karvalyi lesz felhasználva hőszigetelő anyagok előállítására. Tisztább liszt
jét azonban dinamitgyárakba is lehetne szállítani. A tállyai «kréta)) vé
kony rétegecskéit pedig a régi időben a szabók használták a posztókisza
básánál. A gazdag magyar diatomacea-faunát (a most élőt és kihaltat 
egyaránt) számos képes munkájával dr. PANTOCSEK JózsEF, pozsonyi me
gyei főorvos tette világszerte ismertté. 

A kagylós törésű, opálos anyagu ntenilit előfordul pogácsaalakú 
konkrécziókat vagy vékonyabb rétegecskéket képezve a fehér, kártyás diato
macea-pelitben Szokolyán, továbbá vékony rétegecskék alakjában Jókeön 
(Nyitra m.), valamint a sárosmegyei oligocén szmilno rétegekben is. 
Némely előfordulása (kivált a jókői) apró díszmozaik munkálatokhoz elő
nyösen volna felhasználható. 

Tűzkő (silex, flint), szwrukő nevek alatt sárgás-vörhenyes, barnás, 
szürke vagy fekete, tompafényű s az éleken csak kevéssé áttetsző, kagylós 
törésű konkrécziókat vagy néha vékonyabb rétegeket is képező kovasav 
kiválárnkat értünk, melyek többnyire mészkövekben és dolomitokban 
szoktak előfordulni. Kiválóan típusos a franczia, az angol, az ÉNy-i né
metországi és a déli svédországi krétában előforduló tűzkő konkréciók 
anyaga. E sokszor többágú tűzkőcsomók anyaga kristályos kovasav, kal
czedon és amorf kovasav legbensőbb keveréke, a miért is forró kálilug 
erősen megtámadja. Eredetökre nézve a tűzkövek zoogenek, a mire a vé
konycsiszolataikban mikroszkoppal nagy számban található radioláriák 
és számos spongiatű utal. 

Nálunk a tűzkő leginkább a bakonyi jura- és a pilisi liaszkoru mész
kövekben fordulnak elő. A tűzkövek ipari felhasználásának ideje ma jó
formán már egészen letűnt. A történelem előtti időkben Nyugat-Európában 
nyíl végeket és élesszerszámokat készítettek, míg nálunk erre a czélra inkább 
a tokajhegyaljai obszidiánokat használták fel. De még későbben is, egé
szen napjainkig szikracsiholásra való tűzkőszilánkokat Franczíaországból 
importáltak hozzánk. A vas, a puskapor és a gyufa azonban most már 
teljesen kiszorították mind e tárgyakat a használatból. 

A szarukő chemiai szempontból teljesen egyezik a tűzkővel s egye
dül csak a füstszürke, a szaruszarv anyagához hasonló külseje külön
bözteti meg a rendesen élénkebb színű tűzkövektől. Igen sok szarukő 
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kiválást találunk a budai dolomitokban. a krassószőrényi és bihari JUra 

mészkövekben. 
Régebben a kőcsiszoló iparban használták fel apróbb tárgyak készí

tésére. 
Telér-kvarczit, kvarcz. Régibb és ujabbkoru erupcziós kőzettömegek 

hasadékain postvulkáni időben felszálló források különböző ásványos 
anyagokat, de főleg kovasavat raktak le. Legtöbb érczes telérünk főtömege 
a kvarczit, de sok olyan telért is ismerünk, a mely teljesen ércznelküli 
és kizárólag csak kvarczitból áll. Némely telérkvarczit szilárdságánál, 
érdességénél és likacsosságánál fogva malomkőgyártásra alkalmas, mint 
ezt pl. a sukoroi gránitban fellépő kvarczittelérről tudjuk. Hogy ez 
utóbbi telér igazi ascensió útján keletkezett, bizonyítja a néha benne ki
sebb fészkekben előforduló galenit. Sokszor a telérek hasadékait kristály
kvarcz tölti ki, mely kivált a régibb időben üveghutáinknak szolgált 
nyers anyagul. 

Réteges kvru·czit, l~varczitpala, :.;;:;ericzites kval'czitpala, lidiai kő. 

A réteges kvarczit túlnyomó részben kristályosan szemcsés halmaza apró 
kvarczszemeknek. E szemecskék többnyhe nyultak s olykor előfordul köz
tük egyes pikkelyekben vagy vékony lapocskákban a muszkovit (szericzit) 
vagy klorit. Ezek a szericzites kvarczitpalák. Sokszor magnesvas-szemeket 
is találunk e kvarczitokban. Ha pedig szenes részecskék festik a kvarczit
palát feketére, s a kőzet e mellett még egyenletesen tömött is, akkor 
lidiai kőnek, vagyis, a mennyiben ennek lapjait az aranymívesek az arany
ötvözetek karczának megitélésére szokták használni, próbakőnek is nevez
zük. A lidiai kőből finom fenőköveket is gyártanak. 

A kristályos szövetű kvarczitok sokszor homokkövekből keletkeznek 
oly módon, hogy a homokszemek a kőzetet átjáró kovasav oldatban kris
tályosodva megnövekszenek, mindaddig, míg a homokszemek közti tért 
egészen be nem töltötték. Más esetekben a kovasav az oldva távolodó kar
bonatokat helyettesíti, a mire a nadrági és pojéni, helyenkint nagy fokban 
elkvarczosodott dolomittömegek Krassó-Szörény megyében szolgáltatnak 
jó példát. Ezek némelykor érdesek, lyukasak és oly annyira szilárdak 
(Nadrág), hogy malomkő gyártásra is alkalmasak lennének. Ez utóbbiak 
némi hasonlatosságok daczára nem tévesztendők össze azon hidrokvarczi
tokkal, a melyek riolitok elkvarczosodásából keletkeztek, s a melyekről 

már más helyen emlékeztünk meg. 
Édesvízi kvarcz (limnokvarczit) hidrokvarczit előfordulások: 

Bars vrn. - 225. Barto~, - 234. Lutilla. 
Heves vm. - 672. Gyöngyös-'l'arján 
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Menilitpala előfordulások : 

Nyitra vm. - 1152. Jókeő. 
Sá1•0,, 1.'lll. - 1387. Alsó-Mirossó, -- 11.36. Niklova. 

Kvarczit, kvarczitpala kőfejtések: 

Hihar vm. - 325. Sólyom, - 328. Veszter. 
Fejér vm. -- 511. Sukoró. 
Gö1nö1· vrn. -- 567. Pohorella, -- · 5~2. Telgárt. 
Heves vm. - f358. Bátor. 
Hont vm. - 725. Selmeczbánya. 
Krassó-Szörény vm. - 2273. Nadrág, - 012. Vaskő. 
Moson vm. - 969. Sásony. 
Nógrád ·i;rn. - 995. Berzencze, - 1009. Dobrocs, - 1024. Kálnó, - 103:-:. 

Kotman -Lehota. 
,Vyitra vm. -- 1106. Alsó-Elefánt, -- 1112. Beéd, - 1118. Családka, -

1189. Radosna, - 1204·. Szolcsán, - 1208. Szulócz, - 1216. Végh-Ye
zekény. 

Szepes vrn. -- 1578. Vidernik. 
l Zemplén vm. - 2108. Gercsely. 

Zólyom ·urn. - 2168. Bikás, - 2Hl3. Miklósfalva, - 2215. Tót-Pelsőcz. 

Sriern (Szerém) 1.•111. - 241 li. Vnkovar. 

KAVICS, HOMOK-KONGLOMERÁT, HOMOKKŐ. 

Jól ismert egy jelenség, hogy a hegyi patakok nagy eséssel lerohanó 
vize a kőzettörmeléket a völgyek felé sodorja. A még elég sebes nagyobb 
folyók pedig ezután még egy darabig magukkal czipelik-hömpölygetik a 
sok ütközés következtében mind jobban legömbölyedő kavicsot, mignem 
végre kint a síkságon a fokozatosan lassudó esés miatt már a legkisebb 
kavicsszem is megfeneklik és helyben marad. Egy bizonyos ponton túl 
ugyanis folyóink már csak iszapot visznek magukkal. 

A kavics kezdetben nagy és poligén kőzetgörgetegekből áll s nem 
érdektelen ezen a szakaszon a kavicsot közelebbről szemügyre vennünk 
nem csak azért, mivel benne az egész vízkörnyék összes kőzeteit felis
merhetjük, hanem másrészt azért is, mivel a különböző szöveti viszo
nyok s a keménység irányító befolyását a görgetett kőzetszemek alaki 
kifejlődésére tanulmányozhatjuk. Tömeges kőzetek, mint pl. a gránit, 
a gabbro, a szerpentin, az andezit, a bazalt, a legtöbb kvarczit, tömör 
mészkő stb. tulnyomó mennyiségben testes gömbölyded kavicsszemeket 
ad. A paláskőzetek (csillámpala, fülit, agyagpala stb.) ellenben legtöbbször 
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lapos kerekded, pogácsaszerű görgeteget szolgáltat. Az olyan kőzetek, 

melyek különböző keménységű anyagokból állanak, a minők pl. a szaru
kőeres mészkövek, egyenlőtlen módon kopnak s ilyenkor a görgetett lrn
vics sima felületéből a keményebb kovás rétegecskék dudorosan ki szok
tak állani. 

Lejebb a folyók közepes és lassúbb erejű szakaszaiban a kavicsok 
szemnagysága kisebbedik, a kvarczból és a kvarczdús kőzetekből álló ka
vicsszem pedig túlsúlyra kezd vergődni. Ez természetes egy folyamat, 
mível a puhább kőzetek, főleg a kvarcznélküli földpátos kőzetek és még 
inkább a mészkövek és dolomitok gurittatás közben csakhamar teljesen 
elkopnak, míg végre egyes-egyedül csak a kvarcz, a tűzkő, a szarukő, lidiai kő 
s más 7 keménységű kőzetnek a kavicsa marad hátra. Végre azonban ez is 
elaprózódik s azontul már csak durvább, majd pedig finomabb homokat 
találunk, a mely könnyen belátható okoknál fogva szintén főleg kvarcz 
és még némely hasonlóképen nagyobb keménységű és nehezebben málló 
ásvány szemeiből (gránát [7], keményebb magnetit [6·5], orthoklász [6J 
stb.) áll, a mikhez még a könnyen uszva lebegő és a víz behatása alatt 
nem málló muszkovitcsillám apró lemezkéi is hozzá csatlakoznak. 

Hazánkban a Tisza kb. Vásáros-Náményig, a Maros Aradon alnlig, 
a Kőrös Nagyváradon alnlig, a Temes Lugoson alulig, a Duna Duna
vecsén alulig, a Dráva Barcson alnlig hord kavicsot, a Száva szintén 
csak a felső szakaszán szállítja a saját kavicsát, míg alsó része inkább a 
bosnyák mellékfolyókból kapja a görgeteget. Az alsó Dunába a Fruskagora 
hegységből kerül valamelyes kavics, lejebb pedig a szerb folyók kavicsa 
jut beléje, a B~ziás-Tum-Szeverini hegyszorosban azután, ismét a saját ka
vicsát szállítja. Különben az Alsó-Duna Dunavecsétől lefelé csak homokot, 
az alsó Tisza pedig a Dunába való betorkolásáig szintén, még pedig rész
ben igen finom homokot mozgat. 

Visszapillantva a geologiai közelmultba, a diluvium és a legfiatalabb 
harmadkor idejébe, a két magyar medenczében szintén akadunk a mosta
niakhoz hasonló kavics és homoklerakódásokra. A kavicstelepeket az egy
kori folyók torkolatai előtt, a homokot pedig beljebb a medenczében is 
megtaláljuk. Főleg az utóbb említett homokterületekből keletkezik azután 
a futóhomok. 

Az ezeknél idősebb kavics és homoklerakódások ellenben már csak 
ritkán tartották meg egykori laza balmazállapotukat, hanem valamely 
czementező anyag közbejöttével, ú. m. vasasagyag, mészkarbonát, vagy 
kovasav által szilárd kőzetekké, konglomerátokká, illetve homokkövekké 
lettek összetapasztva. Erre a legegyszerübb példát a futóhomok padkája 
szolgáltatja, a mi semmi egyéb, mint a talajvízből kiválott mészkarbonát
tal összeragasztott vízszintes sávja a buczka homokjának. 
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A szarmata és mediterránkoru bomokköveknek és konglomerátoknak 
szintén mészkarbonát vagy kevés vasasagyag a czémentjük, s hasonló kép
ződésűek a régi harmadkorú, másod- és elsőkorú megfelelő kőzetek is. 
Magyarországon minden geologiai kornak meg van a maga konglomerátja 
és homokköve, de sem az elterjedést, sem pedig a lerakódás vastagságát 
tekintve egyik sem vetekedhetik a kréta és az óharmadkori időkből szár
mazó ú. n. kárpáti homokkőképződménynyel. Ennek a képződménynek a 
legtöbb homokkőrétege agyagos, vagy meszes agyagos alapanyagú; de 
olykor kovasav a homokszemek czementje és az ilyen rétegek kiválóan 
tömörek, szilárdak s majdnem üvegszerűen ridegek. Ez a kárpátoknak 
ú. n. üveges homokköve. 

Míg a konglomerát nemcsak kvarczhömpölyökből, hanem azonkívül 
más kőzetek kavicsából is állhat (mészkő-, porfir-, gránit-, konglomerát 
stb., poligén konglomerát általában), addig e ho111okkő anyaga az esetek 
tulnyomó számában csak kvarczszemekből áll. Ha azonban mellette egyes 
orthoklászszemek is vesznek részt a homokkő. alkotásában, akkor al'kozás 
a homokkő. Az ilyen fajta, olykor még muszkovit-csillámot is tartalmazó, 
BRONGNIART-tól 1823-ban arkose·nak nevezett homokkövek leginkább grá
nitos hegységek körül keletkeznek. Sok karbon és diaszkorú homokkő 
ilyen petrografiai összetételű. 

Számos kárpáti homokkövünk a majdnem sohasem hiányzó fehér 
muszkovit-csillám pikkelyeken kívül még apró zöldes glaukonit-szemeket 
is tartalmaz ( glaukonitos-hmnokkő). - Dolomitos czementű homokkő, 

de még inkább ko11glomerát az északi megyék területéről ismeretesek 
(szulói konglomerát). Végre aszfaltos kötőszerű a dernai és tatarosi pon· 
tusikorú homok Bihar megyében. 

Genetikai szempontból a konglomerátok és a homokkövek nemcsak 
fluviatilis görgeteg, hanem sokszor tengerparti homokból és kavicsból 
keletkeztek. Sőt ujabban bizonyos esetekben még azt is gyanítjuk, hogy 
egykori régi sivatagok homokja (futóhomokja) kedvező körülmények foly
tán szintén czementeződhetett össze homokkővé. 

Ipari szempontból a konglomerát és a homokkő figyelemre méltó 
építőanyagoknak mondhatók. Legjobbak természetesen azok a féleségek, 
a melyek czementjében karbonátok nincsenek. Ilyen a ruszkai és mehádiai 
vörös diasz-konglomerát, számos liaszkorú kvarczitos konglomerát és 
homokkő, a beszterczebányai és váczi eoczén homokkő, a budavidéki alsó 
oligoczén homokkő stb., a melyeknek anyaga számos műépítkezésnél fel 
lett már használva. Azon homokkövek ellenben, a melyeknek czementje 
karbonátokból és vasas agyagból áll, falazásokra és védett helyeken 
való beépítésre igen jók, szabadban az athmoszferiliáknak kitéve azonban 
kevésbbé megbízhatók. Kötőanyaguk kilugzásával a homokszemek lepe-
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r~gnek róluk; s minél kevesebb valamely mészkőben a meszes czement, 
annál gyorsabban porlik le felületéről a homokszem, míg ellenben jobban 
állja az idő viszontagságait az olyan bőséges czementű homokkő, mely 
tulajdonképen már a homokos mészkőhez közeledik. Ezeknek a felületéről 
lassúbb a lepOl'lás. A kárpáti homokkövek legnagyobb része többé-kevésbbé 
meszes kötőszerű, a miért is szabadban való alkalmazásuknál a leporlás 
körülményével számolnunk kell. 

Sokszor más jobb anyag hiányában útkavicsolásra is használják a 
homokkövet, főleg északi megyéinkben a kárpáti homokkövet, mi azon
ban azért nem tartható előnyösnek, mivel e kőzet csakhamar elporlik a 
kocsi kerekei alatt. A mi végre az aszfaltos homokkövet, illetve homokot 
illeti, úgy azt a tatarosi bányában asztfaltkiolvasztásra használják. 

Kavics·, kavicsos homok-, homokgödrök: 

Abaui-Torn(( ?Jm. - 11. Buzita, - 12. Csenyéte, - 16. Fáj, - 30. Kis
J3ózsva, - 41. Szemere, - 45. Szepsi, - 48. Szina-Kenyhecz, - 55. Torna. 

Alsó- Fehér vm. - 63. Alamor, - 64. Alvincz, - 71. Ladamos, - 78. Ör
ményszékes, - 82. Tövis, - 83. Vingárd. 

Arad vm. - 102. Gyorok, - 111. Mária-Radna, - 115. Magyarád, - 123. 
0-Paulis, - 131. Zimánd-Ujfalu. 

f Bereg vm. - 255. Ilosva. 
Besztercze-Naszód vm. - 287. Besztercze. 
Bihar vm. - 302. Bihar-Püspöki, - 2244. Felső-Derna, -- 321. Pestes, -

2292. Tataros. 
Bonwd vm. -- 331. Ároktő, - 334. Bánhorváth, - 336. Berente, - 344. Dé

des, - 348. Dubicsány, - 350. Emőd, - 351. Galgócz, - 354. Heő
Keresztur, -- 355. Heő-Papi, - 356. Heő-Szalonta, - 369. Mező-Csáth, -
370. Mező-Kövesd, - 373. Monosbél, - 376. Nagy-Barcza, - 377. Ne
kézseny, -- 379. Noszvaj, - 382, Sajó-Kazincz, - 383. Sajó-Keresztur, -
385. Sajó-Örös, - 387. Sajó-Szt.-Péter, - 390. Szakáld, - 392. Szí
halom, - 400. Tardona, - 401. Tisza-Palkonya, - 402. Vadna, - 404. 
Varbó, - 409. Ziliz. 

Bra.-só vm. - 4U. Feketehalom, - 415. Prázsmár, - 417. Szász-Hermány, -
419. Szász-Magyarós. 

Esztm·gom vm. - 448. Bart, - 457. Karva, - 461. Kis-Fjfalu, - 463. Kőhid
Gyarmath. 

Fehér vm. - 476. Aba, - 488. Füle, - 491. Inota, - 515. Székesfehér
vár, - 521. Zámoly. 

Gömör vm. - 542. Felső-Szuha, - 544. Felső-Vály, - 555. Jolsva, - 587. 
Tornalja, - 590. Velkenye, - 594. Zubogy. 

Gyöi· vm. - 595. Abda, -- 596. Bőny, - 597. Gönyő, - 598. Gyömöre, -
599. Hédervár, - 600. Mező-Eörs, - 601. Öttevény, -- 602. Pér, -
603. Révfalu, - 604. Sövényháza, - 605. Szabadhegy, - 606. Szap, -
607. Szent-Iván, -- 608. Szent-Kut, -- 609. Zámoly. 
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Jlifromszék vm. - 610. Aldoboly, - 614. Árapataka, - 617. Bodzaváma:-
619. Előpatak, - 620. Alsó-Csernáton, - 621. Pel-Torja, - 622. Ge
lencze, - 623. Hidvég, - 625. Ilyefalva, - 627. Kovászna, - 628. Kő
röspatak, - 629. Lüget, - 632. Málnás, -- 633. Miklósvár, -- 635. Nagy
Ajta, -· 636. Nagy-Baczon, - 638. Nyén, - 639. Oltszem, -- 647. Szent
Lélek, -- 649. Szotyor, - 650. Zágon, - 652. Zalán. 

Heves vm. - 671. Gyöngyös-Pata, - 677. Pásztó. 
Hont vm. --- 709. Hellemba. 
Hunyad w11. - 753. Déva. 
Kolozs m11. - 806 Teke. 
Komárom vrn. -- 2226. Apácza-Szakállas, -- 2229. Bagota, -- 2230. Bajcs, -

812. Dad, - 2241. Ekel, - 814. Felső-Gellér, - 2249. Pür,-------:- 815. Köm
lőd, -- 2267. Madar, - 816. Mocsa, -- 2275. Nagy-Megyer, - 817. Nemes
Ocsa. 

Krassó-Szörény vm. -- 823. Anina, - 22ö5. Lugos, - 2305. Zsidóvár. 
Mai·os-Torda vm. - 951. Mező-Pagocsa. 
Moson vm. - 954. Bezenye, - 956. Gáta, - 957. Hegyeshalom, -- 958. Köp

csény, - 959. Levél, - 960. Magyar-Óvár, - 961. Miklósfalu, - 962. 
Nemesvölgy, -- !363. Német-Járfalu, - 965. P.-Somorja, - 966. 967. 
Rajka, - 970. Szolnok, - 971. Tarcsa, - 972. Tétény, - 973. Zurány. 

Nagy-Küküllő vm. - 979. Halmágy, - 982. Sövénység. 
JYógrád vm. - 988. Andrásfalva, - 989. Balassa-Gyarmat, - 1001. Buják, -

1025. Karancsalja, - 1027. Karancs-Berény, - 1075. Ság-Ujfalu. 
Syi.tra v111. - 1125. Dobrocsna, - 1128. Eözdöghe, -- 1131. Felső-Lelócz, -

1138. Holics, - 1156. Kapláth, - 1172. Nagy-Kováló, - 1185. Pri
vigye, - 1199. Szakolc,;a, - 1213. Unin. 

PeHf-Pilis-Solt vm. - 1222. Acsa, - 1223. Alsó-Némedi, -- 2227. Apostag, -
1246. 1247. Budapest, - 1250. Csömör, - 1235. Duna-Pataj, -- 1259. 
Fóth, - 1267. Nagy-Kovácsi, - 1277. Puszta-Szt.-Lőrincz, - 1278. Rá
kos-Keresztur, - 1280. Szalk-Szt .• Márton, - 1288. Török-Bálint, -
1297. Vácz. 

Pozsony vm. - 1304. Ábrahám, - 2222. Albár, -- 2223. Alistal, - 1305. 
Alsó-Csölle, -- 1306. Alsó-Jányok, - 2224. Alsó-Nyárasd, - 1307. Bacsfa, -
1308. Béke, - 1310. Bélvatta, - 2231. Bős, - 1312. Bucsuháza, - 1313. 
Bústelek, - 1317. Csákány, - 1318. Csenke, - 1319. Csölösztő, -
1320. Csötörtök, - 1321. Csukár-Paka, - 2235. Damazér-Karcsa, -
1324. Dénesd, - 1328. Doborgaz, - 2238. Duna-Szerdahely, - 1329. 
Eberhard, - 2240. Egyházas-Karcsa, - 1330. Előpatony, - 2242. Erdő
hát-Karcsa, - 2243. Pelistál, - 1331. Felső-Jányok, - 1332. Felső

Csölle, - 1333. Félb, - 1334. Geszt, - 1335. Gomba, - 1336. Gu
thor, - 2250. Hegybene, - 1337. Hidas, - 1338. Hideghét, - 1339. 
Illésháza, -- 1340. Jóka, - 1341. Keszölczés, - 1342. Királyfia, -
2257. Királyfia-Karcsa, - 1343. Kislég, - 1344. Kis-Magyar, - 1345. 
Kis-Páka, - 2263. Lidér-Tejed, - 1346. Maczháza, - 1347. Madarász, -
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1349. Misérd, - 2271. Morócz-Karcsa, - 1353. Nagylég, - 2274. Nagy
Mád, --- 1354. Nagy-Magyar, - 2276. Nagy-Padány, - 1355. Nagy
Páka, - 1356. Nagy-Szarva, - 2278. Nyék, - 1359. Olgya, - 2280. 
Ollé-Tejed, - 2283. Podafa, - 1361. Püspöki, - 1863. Sárosfa, -
1364. Szász, - 1365. Szemeth, - 1366. Szempcz, - 1370. Szunyogdi, -
1371. Tárnok, - 1372. Tejfalu, - 1373. 'I'onkháza, - 1374. Törcs, -
2295. Töbör, - 1375. Ujhely-Jóka, - 1376. Uszor, - 1377. Vajas-Vatta, -
1378. Vajka, - 2301. Várkony, - 2302. Vásárút, - 1379. Vereknye, 
1380. Visztuk, - 1381. Vők. 

Sáros vm. - 1385. Ádámfölde, - 1424. Kis-Szilva, - 1447. Szedikert, 
1456. Ternye, - 1461. Várgony. 

Somogy vm. - 1465. Zákány. 
Sopron vm. - 1466. Beled, - 1467. Czirák, - 1468. 1469. Dénesfa, 

1470. Gyóró, - 1471. Haracsony, - 1480. Páli, -- 1482. Rákos, 
1489. Tót-Keresztur. 

Szatmár vm. - 1493. Apa, - 1495. Aranyos-Medgyes, - 1499. Erdőszáda, -
1500. Farkasaszó, - 1511. Józsefháza, - 1515. Krassó, - 1517. Lippó, -
1521. Nagybánya, - 1526. Sárköz, - 1531. Tománya. 

Szeben vm. -- 1534. Czód, - 1539. Hűhalom, - 1543. Nagyszeben, - 1548. 
Porcsesd, - 1554. Szászsebes, - 1555. Ujegyház. 

SZ'ilágy vm. - 1592. Halmosd, - 1593. Hídvég, - 1610. Szamos-Udvarhely, -
1612. Szilágy-Paptelek. 

Szolnok-Doboka vm. -- 1628. Csáki-Gorbó, - 1639. Füzes, - 1656. Monostor
szeg, - 1657. Nagy-Keresztes, - 1663. Pánczélcseh, - 1664. Récze
Keresztur, - 1672. Szurduk, - 1676. Tótszállás, - 1679. Vajdaháza. 

Tenws vrn. - 1682. Bruckenau, - 1683. l!~ibis, - 1690. Szécsány. 
Tui'óez v1n. - 1812. Ivánkafalu, - 1814. Kis-Csepcsény, - 1822. Szt.-György. 

I Ugocsa vm. - 1843. Egres, - 1844. Fekete-Patak, - 1859. Szirma, - 1861. 
Tisza-Ujlak. 

[ 
Ung _vm. - 1869. Gajdos, - 1873. Iglincz, - 1877. Köblér, - 1878. Le

hócz, - 1881. Nagy-Szlatina, - 1886. Radváncz. 
Vas vrn. - 1902. Szombathely. 
Veszprém vm. - 1907. Ajka, -- 1910. Bakony-Magyar-Szt.-Király, - 1911. 

Bakony-Magyar-Szombathely, - 1913. Bakony-Német-Szombathely. -
1915. Balaton-Főkajár, -- 1917. Bánd. - Hl23. Csetény, - 1926. Du
dár, - 1928. Gicz, - 1929. Hánta, --- 1932. Kolontár, - 1933. Lázi, -
1936. Lőrinte, - 1939. Magyar-Polány, - 1944. Noszlop, - 1953. Pö
löske, - 1956. Szt.-Gál, - 1961. Tapolczafő, - 1962. Teleki. 

Zala vm. - 1982. Alsó-Lendva, - 1986. Alsó-Szemenye, - 1988. András
hida, -- 1999. Barabásszeg, - 2001. Becsehely, - 2002. Belatincz, -
2003. Börönd, - 2005. Csabrendek, - 2006. Csáktornya, - 2014. Egy
házas-Ozmánbük, - 2022. Hany, - 2026. Káptalanfa, --- 2029. Kékkút, -
2036. Légrád, - 2039. Mahomfa, - 2040. Megyer, - 2044. Mumor, -
2045. Mura-Keresztur, - 2058. Pákod, - 2065. Sümeg, - 2069. Szt.-

Dr. Schafarzik F. A magyar köbányák. e 
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Grót, - 2080. Véged, - 2083. Zala-Egerszeg, - 2084. Zala-Lövó, -
2086. Zala-Szt.-György. 

{ Zemplén vm. - 2109. Hernád-Németi, - 2115. T\is-Csécs, - 2120. Köröm. -
2135. Petrócz, - 2150. Sztropkó. 

Bjelovar-Kriievci (Belovár-Körös) vrn. - 2306. Ferdinandovec. 
Sriem (Szerérn) vm. - 2391. Banostor, - 2397. Kamenica, -- 2408. Raéa. -

2410. Samac, - 2415. Vrdnik. 
Varaidin (Varazsd) vm. - 2421. Desinié, - 2441. Selnica. 
Zagreb (Zágráb) mn. - 2459. Bregana, -- 2Mi8. Dubica, - 2470. Glina. -

2478. Kasina, - 2480. Kostajnica, - 2497. Sisak (Sziszek); - 2501. S&lt
bica gornja, - 2513. Zagreb (Zágráb). 

Konglomerát- és homokkő bányák : 

Abauj-Torna v1n. - 37. Radvány. 
Alsó-Fehér vrn. - 67. Benedek, - 70. Felgyógy, - 75. Nyírmező, - 81. Sárd.-

87. Zalatna. 
Ai·ad vrn. - 92. Berzova, - 100. Gross, -- 112. Mária-Radna, - 113. Mum

Szlatina, - 118. Milova, -- 119. Monorostia, - 120. Ó-Dézna, - l!I. 
Odvas. 

Árva vrn. - 132. Alsó-Kubin, - 133. Alsó-Lipnicza, - 135. Árvavé.r&lja. -
136. Bezine, - 137. Bjelipotok, - 138. Csimhova, - 140. Dluha. -
141. Habovka, - 142. Medzihradne, - 143. Pekelnik, -- 147. Us~e. -
148. Vittanova, - 149. Zabidó. 

Baranya vrn. - 154. Budafa, - 165. Hidas, - 173. Kovaczena, - 17-1. 175. 
Kővágó-Szőllős, - 179. Mánfa, - 182. 183. Nádasd, -- 186. Ófalu, -
192. 193. Pécs, - 196. Pécsvárad, - 205. Szabolcs, -- 212. Várkony. -
213. Vasas, - 222. Zsibrik. 

Bars vrn. - 230. Gyékényes. 

\
Bereg vrn. - 259. Kis-Szolyva, - 276. Szolyva-Malmos, - 277. Szászob

Ossza, - 278. Szászoka-Vócsi, - 284. Volócz. 
Besztercze-Naszód mn. - 292. Majer. 
Bihar vrn. - 308. Esküllő, - 323. Rikosd. 
Borsod vm. - 341. Csokva, - 357. Járdánháza, - 374. Nádasd, - 394. Söl

vás, - 407. Visnyó. 
Brassó vrn. - 410. Apácza, - 412. Brassó, - 418. Szász-Hermány. 
Csík vm. - 423. Csík-Gyimes-Bükk, - 428. Csík-Szt.-Miklós, -- 441. Kászon

Ujfalu. 
Esztergom. vm. - 449. Csév, - 455. Esztergom, - 459. Kesztölcz. - 460. 

Kis-Ujfalu, - 464. Lábatlan. 
Fejér vrn. - 481. Csabdi, - 487. Füle, - 493. Lovas-Berény. 
Gömör vm. - 532. Alsó-Szkálnok. 
Háromszék vm. - 611. Alsó-Volál, -- 612. Angyalos, - 613. Árapataka, 
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615. Bereczk, - 626. Kis-Borosnyó, - 630. Maksa, - 637. Nyén, -
640. Ozsdola, - 641. Sepsi·Szt.-György, -- 642. Sósmező, - 643. Szá
razpatak, - 645. Szent-Király, - 646. Szent-Lélek, - 64·8. Szita-Bodza, -
651. Zágon. 

Heves vm. - 655. Batka, -- 659. Bátor, - 687. Szarvaskő. 

Ho;;,t--:;;;;:·= 699. Berencsfalu, - 2299. Vámos-Mikola. 
Hunyad vm. - 741. Banicza, - 743. Bujtur, - 749. Czebe, - 754. ]'első

Pestes, -- 760. Livazény, - 764. Pánk-Szelistye, - 767. Puj. 
Koriiárom vm. - 2234. Csúz, - 2255. Jászfalu, - 2290. Szent-Péter, -

2297. Uj-Gyalla. 
Krassó-Szörény vm. -- 839. Fényes, - 845. Jablani.cza, - 851. Kornyaréva, -

853. Krusovecz, -- 859. 860. Mehádia, - 881. Petrosza, - 890. Resicza, -
892. Ruszka, - 896. Stájerlak, - 902. Szvinicza. 

Liplá vm. - 918. Hybbe, - 921. Rózsahegy. 

I :llanna;·o~ vm. - 925. Farkasrév, - 926. Fejéregyháza, - 929. Felső-Róna, -
932. Felső-Visó, - 2251. Heriucse, -- 935. Kabolapolyána, - 936. Kis
Lonka,, - 937. Kőrösmező, - 938. Ifrácsfalu, - 938. Kusmicza, - 2264. 
Lipcse, -- 940. Marmarossziget, -- 941. Na.gy-Bocskó, -- 946. Róna-
szék, --- 947. Szacsal, -- 948. Trebusa-Fejérpatak, - 990. Bánk. 

Sógrácl i.•rn. - 1013. Felső-Petény, - 1026. Karancs-Berény, -- 1033. Kis
Romhány, - 1040. Lapujtő, -- 1054. Mucsiny, - 1060. Piliny, -·1067. 
Ragyolcz, -- 1068. Rapp. - 1072. Romhány, - 1077. Salgó-Tarján, -
1084. Somosujfalu, - 1093. Tarnócz. 

Syi lra vn1. - 1108. Bajmócz, -- 1111. Banka, - 1117. Chropó, - 1121. 
Csejthe-Komárnó-Zsolnafalu, -- 1136. 1137. Holics, - 1142. Hradist, -
1145. Hubina, - 1147. Jalsó, --- 1153. Jókeő, - 1155. Kapláth, -1161. 
Korlátkő, - 11fj3, Krajna,, 1165. Lomnicza, - 1171. Miava, - 1182. 
Ó-Tura, - 1191. Rattnócz, - 1192. Rozbehi, - 1194. Sándorf, - 1198. 
Szakolcza, - 1201. Szécs. 

l'e1<l-Pilis-Solt vm. - 1228. Borosjenő, --- 1233. Budakesz, - 1243. 1244-. 
1245. Budapest, - 1249. Csobánka, - 1266. Nagy-Kovácsi, -- 1271. Pilis
Szántó, - 1276. Püspök-Hatvan, - 1296. Vácz. 

Sá1'0s rm. -- 1383. Abos, - 1384. Adámfölde, - 1386. Alsó-Komárnik, - 1388. 
Alsó-Szvidnik, - 138!). Aranypatak, - 1390. Balpataka, - 1391. Bánya
völgy, - 1392. Bártfa, - 1393. Belovesza, -- 1394. Bertót, - 1400. Do
méthe, - 1401. Dubine, - 1402. Eperjes, - 1404„ Felső-Szvidnik, -
1407. Gerált, - 1408. Girált, -- 1409. Hosszúrét, - 1410. Hradiszkó, -
14J6. Kende, - 14.22. Kis-Szeben, - 1423. Kis-Szilva, - 1425. Klyussó, -
1427. Kőszegh, -- 1430. Licsért, - 1431. Mesztiszkó, - 1433. Nagy
Ladna, - 1434. Nagy-Sáros, -- 1435. Nagy-Szilvás, - 1438. Ó-Ruzsin, -
1440. Plavnicza, - 1441. Sárpatak, - 1444. Somos-Ujfalu, - 1445. Stel
bach, - 1446. Sverzsó, - 1450. Szokoly, - 1451. Szarocsin, - 1455. 
Terebő, - 1457. Tisinyecz, - 1460. Usz-Pekleny, - 1463. Zavadka, -
1464. Zsettek. 

e* 
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Sopron vm. - 1483. Somfalva. 
Szatmár vm. - 1504. :Felsőbánya, -·· 1506. Felső-Fernezely, - 1520. N.,-

bánya. 
Szeben vm. - 1536. Dál, -- 1538. Felső-Pián, - 1541. Kelnek, - 1550. 1551. 

Sebeshely, - 1553. Szászcsor. 
Szepes vm. - 1561. Igló, - 1564. Kalyava, - 1565. Káposztafalu, - 156i. 

Leibicz, - 1568. Lőcse, - 1570. Odorin, - 1575. Szepes-Olaszi, -
1577. Szepes-Váralja. 

Szilágy ·vm. - 1584. Czikó, - 1591. Győrtelek, -- 1596. Korond, - 1598. 
Kucsó, - 1609. Szamos-Széplak, - 1611. Szilágy-Paptelek, - 1618. Zilah. 

Szolnok-Doboka vm. - 1622. Alparét, - 1623. Alsó-Csobánka, - 1627. Csáki
Gorbó, - 1629. Csernek, - 1644. Kalocsa, - 1655. Magyar-Lápos. -
1661. Oláh-Láposbánya, - 1671. Szurduk, - 1673. Tálosfalva, - 1675. 
Tótszállás. 

Temes vm. -- 1686. Lippa, -- 1689. Rebenberg. 
Torda-Aranyos vm. - 1701. Csürülye. 
Trencsén vrn. - 1 711. Alsó-Mélyesd, - 1716. Buda tin, - 17 21. Dubkova. --

1723. Dubnicz, -- 1724. Dunajó, - 1725. Farkasd, - 1726. Felső-Kocs
kócz, - 1727. Felső-Lieszkó, - 1728. Felső-Mélyesd, - 1730. Felsó
Mostyenecz, - 1734. Horelicz, - 1735. Hrabove, - 1737. Hricaó
Váralja, - 1741. Kis-Ugyics, - 1742. Krivoszúd-Bodovka, - 174'. Li
borcsa-Dvorecz, - 1745. Liszicza, - 1747. Luki, - 1749. Miloehó. -
1752. Morva-Lieszkó, - 1755. Nagy-Ugyics, - 1756. Nemes-Kvassó, -
1760. Noszicz, - 1761. Okrut, -- 1762. Orlové, - 1763. Pastina-Zá.vacla. -
1764. Peklina, - 1767. Pelyvás, - 1773. Predmér, - 1777. Rassó, -

1778. 1779. Rovne, - 1784. Sztrazsó, -- 1788. Szulyó-Hradna, - 1790. 
Szvrcsinovecz, - 1793. Trsztye, - 1796. Tyerchova, - 1798. V ág-Besz
tercze, - 1800. Vág-Réve, - 1801. Vág-Podhrágy. 

Turócz vm. - 1816. Mosócz, - 1820. Stubnyafürdő, - 1823. Szlová.n, -
1826. 1827. Valcsa. 

( 

Udrarhely vrn. - 1836. Nagy-Galambfalva, __: 1839. Szederjés. 
Ung vm. - 2237. Dubrinics, - 1883. Ó-Kemencze, - 1889. Sztavna, -

2298. Uzsok, - 2304. Voloszánka, - 1893. Zaricsó. 
Veszprém vm. - 1906. Ajka, - 1908. Almádi, - 1921. Csernye, - 1957. 

Szápár. 
Y.ala vm. - 1981. Alsó-Hahót, - 1983. Alsó-Örs, - 1984. Alsó-Páhok, - 1985. 

Rajk, - 2008. Cserszeg-Tomaj, - 2011. Dióskál, - 2013. Egregy, -
2028. Karmacs, -- 2030. Kemend, - 2032. Keszthely, - 2034. Kővágó
örs, -- 2042. Mim1szent-Kálla-Kisfalud, - 2043. Misefa, - 2061. Rezi, -
2062. Salföld, - 2066. Szt.-András, - 2070. Szt.-Liszló, - 2071. Sze
pezd, - 2082. Zala-Apáti, - 2088. Zánka. 

r
:templén vm. - 2095. Borró, - 2098. Cziróka-Béla, - 2110. Hocsa, - 2118. 

Koskócz, - 2122. Legenye, - 2125. Mező-Laborcz, - 2127. Nagy-Do
rnása, - 2132. Orosz-Ruszka, - 2134. Petőfalva, - 2146. Szinna, -
2151. Sztarina, - 2159. Ublya, - 2163. Vidrany. 

1 
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Zólyom vm. - 2164. Alsó-Lehota, - 2172. Cserpatak, 2181. Jabrikó, -
2182. Királyka, - 2184. Kis-Garam, - 2185. Mogyoród, - 2201. Pallós, -
2204-. Péteri, - 2205. Rudló, - 2210. Szt.-András, - 2211. Tajó, -
2218. Zólyom-Brezó. 

f~jelovar Kriievci (Belová1·-Kő1·ős} vm. - 2307. Glogovnica, -- 2311. Marinovac. 
Modrus-Rieka (Modrus-Fiume) vm. - 2340. Bribir, - 2344. Golik, - 2348. 

Kosavin, - 2359. Rasohe, - 2368. Susica, - 2369. Zelin. 
l'oiega (Pozsega) vm. - 2372. Benkovac, - 2376. Glogovnica, - 2389. To

mica, - 2390. Voearica. 
Sriern (Szerém} vin. - 2396. Kamenica, - 2399. Karlovci (Karlócza), -

2411. Slankamen. 
Varaidin (Varasd) vm. - 2417. Belec, - 2418. Brezovica, - 2420. Desi

nié, -- 2426. Kraljevec, - 2430. Ljubescica, - 24-32. Lobor, - 2434. 
Mozdjenec, - 2436. Novimarof, - 2443. Slanje. 

Zagreb (Zágráb) vm. - 2460. Brubno, --'- 2469. Dvor, - 2481. Kozjak, '---
2483. Magjari, - 2487. Petrinja, - 2509. Topusko. 



IRODALOM. 

1850-1904. Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt Wien. I-LIII. kötet. 1850-
1904. (Különösen az első 20 kötete tartalmaz sok Magyarországra vo
natkozó adatot.) 

1852--1904·. Az aradi, brassói, budapesti, kassai, kolozsvári, miskolczi, pécsi, 
pozsonyi, soproni, temesvári iparkamarák jelentései. 

1856-1870. A mb. földtani társulat munkálatai. Budapest. I-V. kötet. 
1867-1904. A Magyar mérnök- és építész-egyesület közlönye. Budapest. I

XXXVIII. kötet. 1867-11)04·. 
1867-1904. Verhandlungen der k. k. geol. Reichsanstalt. Wien. I-XXXYIII. 

kötet. 1867-1904. (Különösen az első 10 kötete.) 
1871-1904. M. kir. földtani intézet évkönyvei, évi jelentései és térkép-ma

gyarázatai. Budapest. 
1871-1904. Földtani Közlöny. Budapest. I-XXXIV. kötet. 
1873. Katalog der k. k. geol. R.-Anst. und ihrer Ausstellungsobjekte bei der 

Wiener Weltausstellung. Wien. 1873. 
1875. BrnLz E. A.: Die Trachyttuffe Siebenbürgens. (Mitth. d. Hermannstadter 

natuvw.-Vereines. XXV. Band. Nagy-Szeben. 1875.) 
1876. KocH A.: A Kolozsvárt használatban lévő főbb kőnemekről. (Orv. term. 

tud. Ért. Kolozsvár. 1876.) 
1877. KocH A.: A dunai trachitcsoport földtani leírása. Budapest. 1877. 
1877. KocH A.: Erdélynek a műiparban értékesíthetó ásványai és kőzetei. 

(Orv. term. tud. Értesítő. Kolozsvár.) 
1878. HoRVÁTH foNÁcz: Közlemények a m. kir. József-műegyetem mlíszaki 

mechanikai laboratóriumából.' I. k. Budapest. 1 ~78. 
1880. KocH ANTAL: A marosvásárhelyi Bem-szobor talapzatának kőzete. \ Ül'V. 

term. tud. Értesítő. V. évf. Kolozsvár. J 880.) 
1882--1904. A magyar mérnök- és építész-egyesület heti értesítője. Budapest. 

I-XXIII. köt. 1882-1904. 
1882. KocH A.: A bácsi, szucsági és vistai kőbányákban fejtett mészköveknek 

minőségéről és használhatóságáról. (Orv. term. tud. Értesítő. Kolozs
vár. 1882.) 

1883. SZABÓ JózSEF: Geologia. Budapest. 1883. 
1884. Kiss IsTVÁN: A margitai kő. (A magy. mérnök és építészegylet közlö

nye. XVIII. kötet. Budapest. 1884. 39-61. 1.1 
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1884. ScHAFÁRZIK F.: Die Mühlsteinbrüche Ungarns. Die Mühle. Zeitschr. f. d. 
Interessen der deutschen Mühlenindustrie. XXI. Jahrgang, Nr. 19. 
Leipzig. 1884. 
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vár. 1888.) 

1888. KocH A.: A málnási hipersztén-tartalmu Augit-andesit. (Orv. term. tud. 
Értesítő. Kolozsvár. 1888.) 

1889. KocH ANTAL: A kolozsvár-vidéki durvamész-rétegek, különös tekintettel 
azok ipari értékére. (Orv. term. tud. Értesítő. XIV. évfolyam. Kolozs
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1889. KocH A.: A gróf Mikes-szobor talapzatának köve. (Orv. term. tud. Ért. 
XIV. évf. Kolozsvár. 1889.) 

1889. TÉGLÁS GÁBOR: Római márványbánya a Bisztravölgyben, Bukova, hu
nyadmegyei falu határában. (Földtani Közlöny. XIX. köt. 1889.) 

1890. SCHMIDT SÁNDOR: A drágakövek. I-II. köt. Kiadja a kir. term. tud. tár
sulat. Budapest. 1890. 

1891. Közlemények az 1891. évi agya.g-, czement-, aszfalt- és kő-kiállításról. 

Budapest. 1891. 
1892. HANISCH A.: Resultate der Untersuchungen mit Bausteinen der österr.

. ung. Monarchie. Wien. 1892. 
1892. KARRER F.: Führer durch die Baumaterial-Sammlung des kk. natur

historischen Hofmuseums. Wien. 1892. 
1892. SzÁDECZKY GYULA: Adatok az erdélyi Érczhegység eruptív kőzeteinek is

meretéhez. (Földtani Közlöny. XXII. köt. Budapest. 1892.) 
1896--1902. Közlemények a kir. József-műegyetemi műszaki mechanikai labo

ratóriumból. I., tr., IV. füzet. Természetes építő-anyagok. Kövek. Buda
pest. 1896., 1897. és 1902. 

1896. EDVI ILLÉS SÁNDOR: A magyar kir. államvasutak áruforgalmi viszonyai. 
I-II. köt. Budapest. 1896. 

1897. SCHAFARZIK F.: A kőipar az 1896-iki millenniumi kiállításon. (Földtani 
Közlöny. XXVII. köt. Budapest. 1897.) 

1897-8. MATLEKOVITS SÁNDOR: Magyarország közgazdasági és közművelődési 

állapota ezeréves fennállásakor és az 1896. évi ezredéves kiállitás ered
ménye. Budapest !-IX. kötet. 
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1. ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE. 

1. - Abaujvár (Füzéri j.). 
Fehér, porozus riolittufa közbe hintett riolitzárványokkal. A kő

bánya, melyből a kőzet való, a községtől 3 kmtrre fekszik DK-re, Telki
bánya határa közelében, a hol már a múlt századok óta létezik. Jelenleg 
Mfo1 KovÁcs LÁSZLÓ földbirtokos bérli. E kőzet igen nagy darabokban 
fejthető és 1 ·5--3·0 mtres darabok nem tartoznak a ritkaságok közé; igen jól 
faragható, a miért is már régi idők óta faragott épületkövekre és minden
fóle egyéb kőfaragói munkálatokra használják. Többi között a kassai 
dóm falai is nagyrészt ebből a kőzetből epültek. Feltűnik e kőzet továbbá 
fagymentessége által, a miért is szabadban álló műépítményekre is 
alkalmazható. (M. K. Á. II. 82.). 

2. ---;- Abauj-8zántó (Gönczi j.). 
a) Fehér vagy zöldesfehér, finom vagy durvább szemű porozus 

riolittufa PoaoRIHKY GÁBOR Nagybánya nevű kőbányájából. E tájon 
ÜLENYIK JÁNOH-nak is van kőfejtője. 

b) Fehér, porozus riolittufa SIMKÓ PÁL hidegoldali kőbányájából. 
Ugyanilyen kőzetben van a községnek is egy bányáj<l. 

e) Szennyes-fehér, likacsos riolittufa ÜLENYIK JÁNOS kisbányai kő

fejtőjéből. 

d) Szennyes-fehér, finomszemű, porozus riolittufa a Boglyas nevű 
dűlőből, hol az erdőbirtokosságnak van egy kőbányája. Mindeme puha 
riolittufák jól faragtatják magukat és könnyű épületkövet szolgáltatnak, 
kiszáradva keményebbek, mint nyirkos állapotban. 

Végül megjegyzendő, hogy e riolittufák helyenkint menilitisek, sőt 
olykor kalczedonosak is. 

8. - Áj (Tornai j.). 
Negyedkori mésztufa a DREHER ANTAL (Schwechat) uradalmához 

tartozó kőbányából, mely a községtől mintegy 1 kmtrre É-ra fekszik. 
A bánya már régi idő óia van használatban s benne szükség szerint 
egészen 1 ·5 kbmtres darabokat lehet fejteni. Évenkint 50-60 kbmtrt fej
tenek építkezési czélokra. 

l* 
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4. - AlsÓ-Csáj (Füzéri j.). 
a) Szürke, aprószemü, tömör piroxén-andezit PER.l<J8 JÁN08 kőbányá

jából, mely a községtől ÉK-re 2 kmtrre fekszik. E bánya 1851-ben nyit
tatott, de jelenleg szünetel. 

b) Szürke, középszemü piroxén-andezit SoHWAROz HERMANN kő

bányájából, mely a községtől 1 ·0 kmtrre fekszik ÉK-re. Az évi termelés 
120 kbmtr. Nyitásának éve 1885. 

Mind a két bánya kőzete terméskő alakjában falazásokra alkalmas. 
5. - Alsó-Csáj (Füzéri j.). 
Barna, brecsiás piroxén-andezittufa ZÉHER ISTVÁN kőbányájábóL 

mely a községtől ÉK-re 0·5 kmtrre fekszik. A bánya 1890-ben lett meg
nyitva. Évenkint mintegy 40 kbmtr követ fejtenek benne, mit faragatlanul 
építkezésekre használnak. 

6. - AlsÓ-Meczenzéf (Csereháti j.). 
a) Fehéres, csillámszegény gnajsz, a nagyközség tulajdonát képező. 

1880-ban megnyitott kőbányából, mely 2·5 kmtrre fekszik ÉNy-ra a 
Pivring völgy jobb oldalán. A termelt kövek átlag 0·30 mtr3 nagyok 
és az évi termelés legföljebb 120-150 kbmtr., mit kizárólag építési czé
lokra és falrakásra használnak. 

b) Zöldesszürke, finoman redőzött vékonypalás fillit, a községtől 
1894-ben megnyitott s tőle 1 ·5 kmtrre D-re a Parapüschl völgy alsó 
részén fekvő kőbányából, melyből évenkint átlag 100 kbmtr építkezésekre 
való követ fejtenek. 

'i. - Alsó-Mislye (Füzéri j.). 
Szürke, padozott piroxén-andezit VASZILY ANDRÁS kőbányájából. 

E bányát 1895-ben nyitották az Allemann nevű dűlőben, közvetlenül az 
országút mellett, 0·5 kmtrre a községtől DK-re. Az évi termelés 40 kbmtr, 
mit építkezésekre használnak. 

8. - Becskeháza (Tornai j.). 
Fehér, szemcsés dolomit a felső triaszból a községtől mintegy 

1 kmtrre D-re fekvő bányából. E bánya 1886-han lett megnyitva s a 
község tulajdona. E dolomit könnyen omlik szét darává és lisztté, a mit 
évenkint 10-12 kbmtr mennyiségben utak porondozására használnak. 

9. - Bodva-Lenke (Tornai j.). 
Világos okkerszinű, tömött mészkő a felső triaszból. A bánya 

0·8 kmtrre fekszik a községtől DNy-ra; megnyitása 1881-ben történt s 
tulajdonosa a község. Kőzete szükség szerint változó mennyiségben lesz 
fejtve építkezésekre és út~avicsolási czélokra. 

10. - Bódva- Vendégi (Tornai j.). 
Világos galambszürke, tömött, fehér és voroseres felső triászkorú 

mészkő. A községi kőbánya, melyet egy pesti czég bérel, a községtől t ·5 
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kmtrre fekszik ÉNy-ra a Hosszúhegy farkán. Faragás alatt, ezen különben 
tetszetős színű kőzet, elhasad, minélfogva csak terméskő alakjában hasz
nálják építkezésekre és szükség esetén útkavicsolásra is. 

11. - BuzUa (Csereháti j.). 
Diluviális murvás-homokos kavics, mely túlnyomó részben fehéres 

és szürkés kvarcz-görgetegből áll. E kavicsbányát, mely a községtől 

0·8 kmtrre fekszik DK-re, a vármegye nyittatta 1865-ben és előbb a 
belőle ásott kavicscsal a megyei, később azután a községi utakat kavicsol
ták. Az évi terme~és kb. 200 kbmtr. 

12. - Csenyéte (Csereháti j.). 
Diluviális homokos-murvás kavics, mely túlnyomólag világos kvarcz

görgetegből áll. A kavicsbánya, mely a vármegye tulajdona és 1850 óta 
van megnyitva, 2·5 kmtrre fekszik a községtől É-ra. E pontról a megye 
évente mintegy 600 kmtr kavicsot termeltet a megyei utak javítására. 

13. - Dm·enk (Tornai j.). 
Vörös, tömött, fehér-mészpáteres mészkő a felső triaszból. E mészkő 

a községtől mintegy 1 kmtrre fekszik D-re, hol mindenütt a felszínre 
bukkan. Az összeszedett kőmennyiség, mit építkezésekre és kavicsolásra 
használnak, évenkint 15--20 kbmtrre becsülhető. Kőbánya-nyitásra ezen 
pont alkalmas. 

14. - Dobódél (Tornai j.). 
Barniisszürke, tömött, fehér-mészpáteres, bitumenes mészkő a kö

zép-triaszból (kagylómész). A bánya, mely 1880-ban a községtől 0·20 kmtr 
távolságban lett megnyitva, a községé. A fejthető darabok maximális 
nagysága 1 mtr 3• Évenkint mintegy 10 kbmtrt fejtenek építkezési és 
útjavítási czélokra. 

15. - Égerszög (Tornai j .). 
Sötétes, tömött mészkő és fehéres dolomit a felső triaszból, mely 

közvetlenül a község nyugati végén fordul elő, hol a község 1850-ben 
bányát nyittatott. E helyen évenkint mintegy 80-100 mtr 3 kő lesz 
fejtve, mit részint építkezésekre, részint pedig útfedésre használnak. 

16. - Fáj (Csereháti j.). 
Diluviális homokos-murvás kavics, mely nagyobbrészt fehéres kvarcz, 

kisebbrészt kristályos paladarabokból ál.L A kavicsbánya, mely a község
től 1 órányira DNy-ra, a Kopasztető dombon fekszik, a hol 1875-ben lett 
megnyitva, özv. ifj. ZICHY REzső-né birtokához tartozik. Ebből a kavicsból 
évenkint körülbelül 300 szekérrel hordanak szét a közlekedési utak kavi
csolására. 

1'1'. - Felső-Meczenzéf (Csereháti j.). 
Zöldes szericzites pala a község tulajdonát képező és tőle 4 kmtrre 

É:Ny-ra a Borzó völgyben fekvő kőbányából, melyet már igen régóta mí-
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1elnek. A fejtett kövek átlagos nagysága 0'4 mtr 3, az évi termelés pedig 
átlag 700 mtr 3-re tehető, mit építkezésekre és útkavicsolásra használnak. 

18. - Gagy-Bátor (Tornai j.). 
Sötétszürke, finoman szemcsés, vékony lapokra hasadó karbonkoru 

mészkő, ÜTTOHAL ANTAL (Kassa) 1842-ben megnyitott kőbányájából, mely 
a községtől 3 kmtrre Ny-ra, a Karácsond puszta melletti dombon fekszik. 
A bánya rendszeres mívelés alatt nem áll, de szükség esetén 0·25 mtr 3-es 
darabokban fejthető. Ezen mészkő építkezésekre és falrakásokra alkalmas. 

HJ. - Gwrbócz-Bogdán (Füzéri j.). 
Szürke, középszemü, tömör piroxén-andezit AzARI JÁNOS és TÁRSAI 

kőbányájából, melyet 1889-ben a községtől 2·8 kmtrre DK-re nyitottak. 
E bánya ezidőszerint szünetel. 

20. - Görgő (Tornai j.). 
Jelenkori mésztufa, mely a község É-i 1szélén fordul elő. Ebből a kőzet

ből már a mult század óta vágnak és faragnak épületköveket, még pedig 
évenkint mintegy 40-45 kbmtr mennyiségben. A kőbánya a községé. 

21. - Györke (Füzéri j.), 
a) Sötétszürke, aprószemü, tömör piroxén-andezit, mely vékony 

lemezekre válik el, LIEBMANN ÁRON kőbányájából. A bánya a községtől 
0·1 kmtr K-re nyittatott 1860-ban. Az évi termelés 40 kbmtr. 

b) Szürke, likacsos piroxén-andezit RAKovszKY GYÖRGY kőfejtőjéből, 
mely az előbbeni mellett fekszik. Ezen bánya szintén 1860-ban lett meg
nyitva és évi termelésének mennyisége szintén kb. 40 kbmtr. 

2f!. -- Hidvég-Ardó (Tornai j.). 
Világosszürke, fehér-mészpáteres, tömött felső-triasz mészkő, a köz

ségtől 1 ·5 kmtrre ÉK-re fekvő kőbányából, mely régi idők óta fennáll és 
a község tulajdona. ~~venkint 70-80 kbmtr terméskövet fejtenek benne 
a helyi építkezések számára. 

2.1. - Hollóháza (Füzéri j.). 
a) Sárgásszürke likacsos, különben fluidálisan réteges lithoidit az 

ú. n. ördögvári kőbányából, mely gróf KÁROLYI LÁSZLÓ uradalmához tar
tozik. A kőbánya 1 ·50 kmtrre fekszik a községtől DNy-ra. 

b) Szürkésfehér, tömör lithoidit a pálhegyi, sziIJ.tén uradalmi kő
bányából, 1 ·0 kmtrre a községtől. Mind a két bánya szünetel ez idő 

szerint. 
24. - Horváti (Tornai j.). 
Sötétszürke, tömött, fehéi·-mészpáteres, felsőt-riaszkorú mészkő a 

község K-i oldalán lévő községi bányából, a melyből évenkint 50-
60 kbmtrt használnak építkezésekre és járdarakásra. 

25. - Jászó (Csereháti j.). 
a) Sötétszürke, vöröses-foltos, tömött mészkő a felső-triaszból, a 
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község tulajdonát képező, 1893-ban a községtől 1 kmtrre D-re az ú. n. 
Leányhegyen nyitott kőbányából, melyben útkövezésre és kavicsolásra való 
anyagot nagy mennyiségben termelnek. 

b) Világosszürkés, tömött triaszmész a községi, igen régi és a község
től 0·5 kmtrre D-re a Kősziklán fekvő kőbányából, melynek kőzete út
kavicsolásra és azonkívül hozag gyanánt a vasolvasztókban használtatik. 
Az évi termelés tetemes. 

e) Sötétszürke, fehér, mészpáteres, tömött felső-triaszkorú mészkő a 
jászóvári prépostság tulajdonát képező és a községtől 2 kmtrre DNy-ra 
fekvő kőbányából. Ezen kőzetet régebben építészeti munkálatokra farag
ták, sőt csiszolták is, de jelenleg nem fejtik többé. 

26. - Józsafő (Tornai j.), 
Sötétszürke, fehér mészpáteres, tömött bitumenes mészkő a közép

triaszból (kagylómészkő), a községtől 2 kmtrre K-re a Petri felé vezető 
út mellett fekvő kőbányából, melyet a község 1850-ben nyittatott. Éven
kint 100 kbmtr anyagot fejtenek benne, mit faragatlanul építkezésekre, 
részint pedig útkavicsolásra használnak. 

21. - Kajata (Füzéri j.). 
Fehér riolittufa a Horka nevű községi kőbányából. A kőbánya a 

községtől 0·4 kmtrre fekszik É-ra, de jelenleg nincsen üzemben. 
28. - Kápolna (Tornai j.). 
Sötétszürke, bitumenes, tömött, fehér-mészpáteres, közép-triaszkorú 

mészkő (kagylómészkő), a községtől Ny-ra, a Teresztenére vezető út mel
lett fekvő kőbányából, mely már régóta van megnyitva s a község tulaj
dona. Kőzete évenkint mintegy 50-100 kbmtr mennyiségben építkezé
sekre és útkavicsolásra szolgál. 

29. - Kelecseny (Füzéri j.). 
Szürke, finomszemű, fluidális rétegzésű piroxén-andezit, az özv. gróf 

FoRGÁCH SÁNDORNÉ birtokához tartozó kőbányából, mely 1852-ben lett 
megnyitva. A bánya mintegy 0·25 kmtrnyire fekszik a községtől DNy-ra 
és anyaga zúzott kavics alakjában útkavicsolásokra szolgál. 

30. - Kis-Bózsva (Füzéri j.). 
Tarkaszínű, különböző trachitfajokból álló alluviális kavics, a gróf 

BoMBELLES LAJOS tulajdonát képező kavicsgödörből, melynek üzeme azon
ban jelenleg szünetel. 

31. - Komjáti (Tornai j.). 
Világos- okker színű, tömött, fehér-mészpáteres, felső-triaszkoru 

mészkő az ú. n. hegyoldalból, 0·9 kmtrre a községtől ÉNy-ra, a hol az 
mindenfelé található. 

82. - Komlós (Füzéri j.). 
Fehér riolittufa a gróf KÁROLYI L.íszLó-féle uradalmi kőbányából. 
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E kőzet jól faragtatja magát és könnyű épiiletköveket szolgáltat. A bánya 
a községtől 0·4 kmtrre fekszik D-re, de jelenleg nincsen üzemben. 

33. - Nádaska (Tornai j.). 
Világos- okker színű, tömött, fehér-mészpáteres, felső-triaszkoru 

mészkő a Temető-dűlőből, hol e mészkő szabadon szedhető. 
34. - Nagy-Szaláncz (Füzéri j.). 
Sötétszürke, tömör piroxén-andezit gróf FoRGÁCH ISTVÁN kőbányá

jából. E kőzet vékonyabb lemezekre válik el. A bányát 1850-ben nyitot
ták a bárcza-n.-szalánczi útvonal 17-18 kmtre között, a községtől 

1 ·5 kmtre Ny·ra. Az évi termelés 440 köbmtr, mit terméskő alakjában 
épitkezésekre használnak. 

35. - Perkupa (Tornai j.). 
Sötétszürke, tömött, bitumenes mészkő a közép-triaszból (kagyló

mészkő), az 1868-ban megnyitott községi kőbányából, mely 1 kmtrre fek
szik Ny-ra. E bányában évenkint átlag 500 kbmtr követ fejtenek részint 
épitkezésre, részint pedig útkavicsolásra. 

36. - Pusztafalu (Füzéri j.). 
Szürke, középszemű kvarcztrachit a tilalmasaljai kőbányából, mely 

HuTKAI ANDRÁS tulajdonát képezi. A bánya 0•8 kmtrre fekszik a községtől 
K-re, de jelenleg nincsen üzemben. 

31. - Ra<lvány (Füzéri j.). 
Világosszürke és vöröses, finomszemű, kissé csillámos devon(?)-koru 

kvarczit-homokkő a községi, a I\oromhegyen lévő kőbányából, mely 
azonban ezidőszerint szünetel. 

38. - Bákó (Tornai j.). 
a) Sötétszürke, igen finoman szemcsés, fehér-mészpáteres, bitume

nes mészkő a középső triaszból (kagylómészkő). E mészkő a községtől 

o·8 kmtrre DK-re, a gróf KEGLEVICH IsTVÁN-féle kőbányában fordul elő. 
b) Világosabb szürke, finomszemű, kissé csillámos és dolomitos 

mészkő a községi kőbányából, 1 kmtrre ÉK-re. 
Mind a két kőbányából évenkint átlag 300 kbmtr követ fejtenek ré

szint épitkezésekre, részint pedig útkavicsolási czélokra. 
39. - Regete-Ruszka (Füzéri j.). 
a) Szürke, középszemü piroxén-andezit a m. áll. kőfejtő telepről. 

E bányát 1868-ban nyitották 2·6 kmtrre a községtől DK-re. Az évi ter
melés 1 OOO kbmtr, mit leginkább útkavicsolásr_a használnak. 

b) Ujabb bányát nyitott a Dobozér-en GRÜNHUT ADOLF (Kassa). 
Kőzete barnásszürke, középszemü, tömör piroxén-andezit [M. K. Á. IV. 79.]. 

40. - Somodi (Cserháti j.). 
Fehéres, tömött, felső-triaszkoru mészkő a község tulajdonát képező, 

1860-ban a községtől 1 ·5 kmtrre ÉK-re nyitott kőbányából, a melyből 
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évenkint kb. 300 kbmtr követ használnak fel építkezésekre és útkavi
csolásra. 

41. - Szeniere (Csereháti j.). 
Diluviális, homokos-murvás kavics, mely nagyobbrészt sárgás 

kvarcz, kisebbrészt pedig kristályos palák darabjaiból áll. A kavicsbánya, 
mely a községtől 10 percznyire DNy-ra fekszik, a hol 1875-ben lett meg
nyitva, PALLAVJCINI ADOLF őrgróf birtokához tartozik. E kavicsból éven
kint mintegy 500 szekérrel hordanak a községi utakra fedőanyagul. 

42. - Szt-Andt•ás (Tornai j.). 
Szürke, fehér mészpáteres, tömött mészkő a felső-triaszból, a község 

tulajdonát képező, igen régi, s tőle DNy-ra, de még a belterületére eső 
bányájából, melyben évenkint 300-400 kbmtr követ fejtenek építkezésre 
és útkavicsolásra. 

4.1. - Szt-Ja,kab (Tornai j.). 
Világos-okkerszinü, tömött mészkő a felső-triaszból, a községtől 

'1 ·5 kmtrre ÉNy-felé, a Hidvég-Ardóra vezető út melletti kőbányából, me
lyet a község 1880-ban nyittatott. Évenkint 200--300 kbmtr követ fejte
nek benne építkezésre és útépítési czélokra. 

44. - Szepsi (Csereháti j.). 
Vörhenyes-szürkés, tömött, mészpáteres, felső-triaszkoru mészkő a 

község tulajdonát képező, 1870-ben megnyitott, s tőle Ny-ra 1 kmtr fekvő 
kőbányából, a melyben 0·50-0·60 mtr 3-es darabokban fejtik a köveket, 
évenkint mintegy 1200 kbmtr mennyiségben, mit főleg útkavicsolási czé
lokra használnak. 

45. - Szepsi (Cserháti j.). 
Alluviális, homokos-murvás kavics, a Bodva folyó partjáról. E kavics, 

·mely főleg kvarcz és kristályos paladarabokból áll, a környező utak kavi
csolására használtatik. 

4(). - Szilas (Tornai j.). 
Világos-okkerszinü, tömött, fehér mészpáteres mészkő a felső-triasz

ból. E mészkő szabadon szedhető az úgynevezett Akas~tódomb nevü lege
lőn a községtől 0·5 kmtrre DNy-ra. Évenkint mintegy 30 kbmtrt visznek el 
onnan építkezésekre és útjavításokra. 

41'. -- Szin (Tornai j.). 
Világos galambszürke, tömött mészkő a felső triaszból. E mész

követ a község a saját 1884-ben megnyitott kőbányájában fejteti, mely 
0·8 kmtrre fekszik K-re. Az évi termelés mintegy 100 kbmtr, mit építke
zésekre és útkészítésre használnak. 

48. - Szina-Kenyhecz (Kassai j.). 
Tarka, poligén, diluviális kavics, mely kvarcz, kristályos pala és 

mészkő görgeteg darabjaiból áll. E murvás kavics a M. Á. V. 1864-ben 
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nyitott bányájából való, mely a nevezett két községtől K-re a vasúti sínek 
mellett fekszik. Éven kint ebből a bányából kb. 1 OOO kbmtr termeltetett, 
mit a vasúti test fentartására használtak. 

49. -- Szin-Petri (Tornai j.). 
Sötétszürke, finomszemű mészkő a közép-triaszból (kagylómészkő). 

E mészkő a községi, igen régi kőbányából való, mely tőle Ny-ra, a Józsa
főre vezető országút mellett fekszik. Évenkint 150-200 kbmtr követ 
fejtenek benne, mit építkezésekre és útkavicsolásra használnak. 

50. - Szögl/iget (Tornai j.). 
Sötétszürke, tömött, fehér-mészpáteres mészkő a közép-triaszhól 

\virgloria-mész). E mészkő a községi, 1880-ban megnyitott kőbányából 
való, mely tőle 0·3 kmtrre fekszik K-re. Az évi termelés kitesz kb. 200-
~00 kbmtrt, mit falazásokra és útépítésre használnak. 

51. - &őllős-ArllÓ (Tornai j.). 
Sötétszürke, tömött, bitumenes mészkő a középtriaszból (kagyló

mészkő). A kőbánya a község K-i tőszomszédságában a Perkupa felé 
vezető út mellett fekszik, hol 1859-ben lett megnyitva, mint a község 
tulajdona. E kőzetből évenkint 100-200 kbmtrt fejtenek, építkezés és 
útkavicsolás ez élj ából. 

5f!. - Telkibánya (Füzéri j .). 
Tehér tajtkőbrecsia szürke perlitzárványokkal, gr. TAAFFE EDuARD 

kőbányájából. E bányát 1842-ben nyitották a Telkibánya községhez tar
tozó zöldmáji puszta és Abaujvár község között, utóbbitól mintegy 
H·O kmtrnyire K-re. Az évi termelés 500 khmtr, mit faragva hídépítés1•e, 
sírkövekre és járdakövekre használnak. 

53. - Teresztmw (Tornai j.). 
Sötétszürke, tömött, bitumeni_ls, fehér-mészpateres mészk~ az alsó

triaszból (kagylómész). A községi, régóta fennálló kőfejtő a községtől É-ra 
fekszik, a Kápolnára vezető út mellett s évenkint 50-60 kbmtr követ 
szoktak fejteni benne különböző építkezésekre és útjavításokra. 

54. - Torna. 
Világos okkerszinü, fehér és vörös-eres, tömött, triaszkoru mészkő 

(M. K. Á. I. 5.). 
55. - Torna. 
Alluviális kavics, mely mészkőgörgetegből áll. A kavicsgödör 1 kmtrre 

DK-re fekszik a Bódva síkján, a vasút és az ország~t közelében. E bánya, 
mely 1894-ben nyittatott GERSTER BÉLA (Budapest) tulajdona, ki az itt 
ásott anyaggal 1894-ben egy 8 kmtrnyi vasútszakaszt kavicsoltatott. 
Anyaga ezentúl is a vasút· kavicsoltatásához szállíttatik. 

56. - Torna- Ujfalu \Tornai j.). 
Sötét-barnásszürke, tömött, bitumenes, fehér mészpáteres mézskő 

• 
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a középső-triaszból (kagylómész). E mészkő a községtől 2 kmtr távolság
ban, a várhegyen fordul elő, hol a község saját kőbányájában évenkint 
100-120 kbmtrt fejtet építkezésekre és útkavicsolásra. 

5'1. -- Ddvarnok (Tornai j.). 
Szennyes-szürke, középszemű, kristályos mészkő a középső-triasz

ból, mely községi területen, a község ÉK-i szélén fordul elő. Az ott lévő 
kőfejtőben évenkint átlag 30- 40 kbmtr követ fejtenek építkezésre és 
útkavicsolásra. 

IJ8. - D}város (Füzéri j.). 
Barnás, középszemü, mállásnak induló piroxén-andezit, a községi 

kőbányából, melyet 1860-ban a Vargahegy nevű erdőben, a községtől 
2·0 kmtrre K-re nyitottak. Az évi termelés 10 kbmtr, mit nyers állapot
ban különböző építkezési czélokra használnak. 

IJ!J. -- Varbócz (Tornai j.). 
Világos-barnás, tömött crinoidás mészkő a középső-triaszból, 

E mészkő a községi, 1885-ben megnyitott, s tőle 0·3 kmtrre K-re fekvő 

kőbányából való, a melyben évenkint mintegy 100 kbmtr kőanyagot fej
tenek építkezésre és útépítésre. 

ao. - Viszoly (Gönczi j.). • 
Sárga, ritkás tajtkő-zárványos brecsiás riolittufa a községi kőbá

nyából. E puha kőzetet csakis a községben használják építkezési czélokra. 
()1. - Zsarnó (Tornai j.). 
Fekete, tömött, bitumenes, vékonyan fehér és sárga-eres mészkő a 

középső-triaszból (kagylómész). A bánya, melyben ezen faragható és 
esiszolható fekete-márvány előfordul a Zsarnó-Tornakő nevű dűlőben fek
szik, mintegy (l·[j kmtrre a· községtől Ny-ra, közvetlenül az országút mel
lett. Tulajdonosa Koós JózSEF, bérlője NEY EDE (Budapest); megnyitásának 
éve 1891. A fejtett darabok 2 kbmtr nagyok is lehetnek és évenkint mint
egy 100 kbmtrt termelnek, mit külön erre a czélra felállított és vízzel 
hajtott fürészszel dolgoznak fel kőlapokra. 

(),'!. -- Zsír (Füzéri j.). 
Szürke, aprószemü, fluidálisan réteges-pados piroxén·andezit az 

úrb. közbirtokosság kőbányájából, mely Rank-Herlánytól 1 kmtrre DNy-ra, 
az országút mellett fekszik. E bányában, mely 1854-ben lett megnyitva, 
utakra való kavicsot termelnek. 

2. ALSÓ-FEHÉR VÁRMEGYE. 

(),'J. - Alanwr (Kisenyedi j.). 
Finomszemü, fehércsillámu, kissé meszes kavicsos homok, mely való

szini.Heg plioczén-koru. E homok a Hula nevű dűlőben fordul elő, homokos 



12 ALSÓ-FEHiR M. 

része építkezésekhez használtatik, a belőle kirostálható kavics pedig útfen
tartási czélokra szolgál, még pedig évenkint kb. 2000-:3000 fuvarnyi 
mennyiségben. 

64. - Alvü1cz. 
Murvás-homokos, alluviális kavics, melynek szemei kvarcz, gránit, 

kristálsos pa-la-darabokból állanak. A M. Á. Vasutak 1865-ben nyittatták 
a községtől 3 kmtrre ÉK-re e kavicsgödröt, a melyből a pályatest feltöl
tésére való anyagot termelik. Az évi termelés átlag 1000 kbmtrt tesz ki. 

65. - Benedek (Magyarigeni j.). 
Világos-okkerszinű, tömött, felső jurakoru mészkő, a községtől két 

kmtrre Ny-ra előforduló terméssziklákból, a melyeknek anyaga leginkább 
mészégetésre nasználtatik. 

(j(j, - Benedek (Magyarigeni j.). 
Sárgás, foraminiferás, felső mediterrán mészkő a községtől Ny-ra 

fekvő községi kőfejtő telepről. a hol évenkint 300 kbmtr építőkövet ter
melnek, mit faragott és nyers állapotban falazásokhoz és hidépítésekhez 
használnak; sőt még sírköveket is készítenek belőle. E kőbánya 1854-ben 
nyilt meg. 

61'. - Benedek (Magyarigeni j.). 
Szürke, aprószemű, mesz;s homokkő aneogén sorozatból. E homokkő, 

mely a községtől Ny-ra fordul elő, leginkább mint épületkő szolgál a köz
ségi lakosok czéljaira. 

68. - Diómál (Nagyenyedi j.). 
Sárgás-fehéres, tömött, felső jurakoru mészkő a községtől É-ra fekvő 

sziklacsoportokból, a hol a mészégetés czéljából igen élénken folyik a kő
fejtés. Ezen kőzetelőfordulásnak tulajdonosa a község, s a követ már igen 
régi idő óta törik. 

69. - Diómál (Nagyenyedi j.). 
Sárgás, foraminiferás felső-mediterrán mészkő a községtől 2 kmtrre 

É-ra fekvő sziklákból. Kinagyolt terméskő alakjában építkezésre szolgál, 
és fejtése már ősrégi idő óta folyik. Tulajdonosa a község. 

'i'O. - Felgyógy (Nagyenyedi j.). 
Finomszemű, zöldes-szürke, kissé meszes, majdnem csillám nélküli, 

glaukonitos alsó krétakoru homokkő (kárpáti homokkő). E kőzet a köz
ség területén, 3 kmtrre tőle ÉNy-ra fordul elő és különböző nagyságban 
fejtve, mint jó építőkő talál alkalmazást, még pedig évenként mintegy 
1500-2000 kbmtr mennyiségben. 

'1'1. - Ladamos (Kisenyedi j.). 
Kissé meszes, homokos, mioczénkoru kvarczkavics, ALBERT DÉNES 

és DoRDEA lLIA községi lakók kavicsgödréből, a melyből azonban ez idő 
szerint még nem szállítanak. 
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'12. 1Jfa{/ym·-I,qert. 
Sárgás-fehér, finomszem ű, foraminiferás, felső-mediterránkoru mészkő 

(lajtamész) a községtől 1 kmtrre DNy-ra fekvő Rogosinak nevű dűlőben 
lévő kőbányákból, melyek egyike az erdélyi rom. kath. püspökség, má
sika pedig KovÁcs JózSEF tulajdona. Bérlője ezen, még a mult században 
megnyitott kőbányáknak SzABÓ JÁNOS és TEuscHMANN ÁGOSTON, kik e kő
zetet részint mint falazatkövet, részint pedig faragva a legfinomabb ipal'i 
czélokra használják. E kőzet finomszeműségénél fogva bármely kőfara
gási munkálatokra alkalmatos. A fejtett kövek 0·50--3·0 kbmtr nagyok, 
az évi termelés pedig átlag a 6000 kbmtrt közelíti meg. 

'13. - Mindszent (Magyarigeni j.). 
Sárgás, foraminiferás, fels,ő-mediterrán mészkő a községtől Ny-ra 

fekvő kőbányából, hol évenkint átlag 250 kbmtr követ fejtenek, mit nyer
sen falazatokra, kifaragva pedig sírkövekre használnak. E kőbánya 1854. 
óta van megnyitva. 

'14. - Nyirmező (Nagyenyedi j.). 
Szürkés-fehér, igen tömött, felső-jurabeli mészkő a községtől É-ra 

fekvő sziklafalakból. E terület a községnek képezi tulajdonát s e kő me
lyet építkezésre használnak, mészégetésre is alkalmas volna. 

15. - Nyírmező (Nagyenyedi j.). 
Szürke, finomszemű, kissé csillámos és meszes, alsó krétakorú 

homokkő (kárpáti homokkő). E rétegesen előforduló kőzet, a községtől 
É-ra mindenütt található és anyaga emberemlékezet óta építkezésekre 
használta tik. 

'16. - Oláh-Lapád (Nagyenyedi j.). 
Sárgás vagy szürke, finomabb-durvábbszemű, felső-mediterránkorú 

mészkő, részben tömörebb lithothamniummész, mely a községtől É-ra 
2 kmtr távolságban lankás emelkedésű sziklalánczból való. E sziklafalból 
hasítják a környékbeliek építőköveit évenkint átlag 150-200 kbmtr 
mennyiségben. Tulajdonos a község. 

'i'i. - Oláh-Rákos (Nagyenyedi j.). 
Sarga, finomszemű, homokos foraminiferás, felső-mediterránkorú 

mészkő, azon természetes sziklafeltárás ból, mely a községtől 1 kmtrre 
fekszik É-ra. Terméskő alakjában építkezési czélokra szolgál, évenkint 
mintegy 40-50 kbmtr mennyiségben. Tulajdonos a község. 

'18. ~ Örményszékes (Kisenyedi j.). 
Finomszemű, fehércsillámú, mesznélküli kvarczhomok, mely való

színűleg plioczénkorú. E homok úgy a Gyálu viilor, mint pedig a Gyálu 
seraturilor dombokon fordul elő, hol részint a községnek, részint pedig 
magánosoknak vannak homokgödrei. E homok építkezésekhez, kavicsos 
részei pedig útjavítási czélokra használtatnak. 
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'i'9. _._ Pet'rosán (Magyarigeni j.). 
Világos-barnás, tömött, jura mészkő a Valyemáre völgyből. 
80. - Pojána (Magyarigeni j.). 
Barnás, tömött, zöldes porfirit-zárványokat tartalmazó felső-jura 

(malm-) mészkő, mely t ·6 kmtrre fekszik a vasúti állomástól. Tulajdonosa 
a község, bérlője a kőbányának HERZFELD IGNÁCZ (Gyulafehérvár), ki éven
kint 18,000 m3 követ fejtet út- és vasúti építésekhez és fentartásokhoz 
(M. K. Á. IV. 8.) 

81. - Sá1·d (Magyarigeni j.). 
Szürke, erősen meszes, mikrokonglomerátos, felső-krétakorú (gosau) 

homokkő, fél órányira a községtől K-re. A kőbánya az erdélyi róm. kath. 
püspökségé. Nyitásának évére nem emlékeznek. E kőből átlag 0·50 -
1 mtr8 nagyságú darabokat fejthetni, miket nyersen falkőnek, vagy pedig 
kifaragva különböző műköveknek használnak. Az évi termelés átlag 
300 kbmtr. 

Ha e homokkő meszes kötőszerét sósavval eltávolítjuk, látjuk, hogy 
a hátra maradó homok részint színtelen és fehér, részint pedig tarka· 
színű kvarczszemekből, részben pedig gömbölyödött, finomszemű kárpáti 
homokkődarabkákból áll. 

82. - Tövis (Nagyenyedi j.). 
Dió-, tyúktojásnagyságú, alluviális kavics, mely túlnyomólag kvarczit, 

de e mellett karpáti homokkő- és felső juramészkőgörgetegből is áll. 
E kavics -a Maros-lapályon fordul elő a község és a vasuti állomás között, 
közvetlenül az állomás mellett a községtől K-re. A kavicsgödör KAUFMANN 
GYULA tövisi lakos tulajdona, ki belőle évenkint mintegy 6000-8000 
kbmtrt szállít a M. Á. V. vonalainak pályafentartására. 

83. - Vingárd (Kisenyedi j.). 
a) Murvás, kavicsos, miocénkorú homok, Brnó LAJ08 örököseinek 

kavicsgödréből, mely bent a községben fekszik. E kavicsból kirostálva 
évenkint vagy 1800 fuvarral szállítanak az utakra. 

b) Közvetlenül mellette van PoLHÁK lLIÁNÉL kavicsgödre, melyből a 
homokos kavicsot, évenkint kb. 800 fuvar mennyiségében, szintén a köz· 
utak fentartására használják. 

e) Fehéres, meszes, homokos kavics Kis Is'.l'VÁN és társa kavicsgöd
réből, mely a Vingárd és Spring közti törv. hatósági útvonaltól 1 kmtr
nyire, oldalt fekszik. Évenkint innen mintegy 300 fuvarral lesz elhordva 
utak javítására és építkezésekhez. 

84. - Vládháza (Nagyenyedi j.). 
Világos-okkersárga, tömött, felső jura mészkő, mely a községtől É-ra 

meredek sziklafalakban fordul elő, s mely leginkább rnészégetésre szolgál. 
A sziklaterület, hol már ősrégi idő óta folyik a fejtés, a község tulajdona. 
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85. - Vládháza (Nagyenyedi j.). 
Sárgás, !rvarczhomokos, foraminiferás, felső-mediterrán mészkő a 

községtől 2 kmtrre É-ra terméssziklákból, a hol emberemlékezet óta 
épületkövet fejtenek. A fejtési terület a község tulajdona. 

86. - Zalatna (Magyarigeni j.). 
Fehér, biotitos dáczittufa a Valea máreből 2 kmtrre a községtől 

DNy-ra. Tulajdonos : Zalatna község közbirtokossága, bérlője ZAKNOFFY 
ANTAL (Zalatna); nyitásának éve 1892. E kőbányában átlagosan 500 kbmtr 
terméskövet fejtenek, mit nyersen, vagy csak nagyjából megfaragva, 
falazásokra használnak. 

8'i'. - Zalatna (Magyarigeni j.). 
Barnásfehér, aprószemű, felsőkrétakorú homokkő a m. kir. erdő

kincstár Gyálu Zsiboltuluj nevű kőbányájából, mely a Kénesd nevű vasúti 
állomástól 2 kmtrnyire fekszik. Ezen homokkő a zalatnai, gyulafehérvári és 
abrudbányai nagyobb épületekhez használtatott. A zalatnai állami ipar
iskola is belőle épült 1895-ben. (M. K. Á. IV. 118.). 

3. ARAD VÁRMEGYE. 

88. - Acsucza (N.-halmágyi j.). 
Zöldes-szürke, középszemű hipersztén-amfibol-andezit az Aradi 1fs 

Csanádi egyesült vasútak r. t. (Arad) tulajdonát képező s a vasút 1229-
1231 szelvénye közt fekvő kőbányájából, mely közvetlenül a vasúti vonal 
mellett fekszik. Ezen kőzet terméskő és zúzott kavics alakjában főleg 

Csanádmegyében használtatik útépítési czélokra. Az évi termelés kb. 6000 
vasúti kocsirakományt tesz ki (M. K. Á. II. 57 .). 

89. - Apatelek (Borosjenői j.). 
Barna, aprólikacsos, középszemű piroxén-andezit (augit és hiper

sztén-tartalmu) SoLYMOSY LÁSZLÓ-nak 1870-ben a községtől o·75 kmtrre 
ÉNy-ra nyitott kőbányájából. E kőzetet kisebb darabokban falkőnek hasz
nálják, évenkint kb. 300 kbmtrnyi mennyiségben. 

90. - Apatelek (Borosjenői j.). 
a) Sötét-szürke, nagyobb darabokból álló piroxén-andezitbrecsia 

SoLYMOSY LÁSZLÓ kőbányájából, mely 1877-ben a községtől ÉNy-ra kb. 
0·75 kmtr távolságban lett megnyitva. E bányát az Arad-csanádi egyesült 
vasútak társasága bérli, a mely évenkint mintegy 2000 kbmtr követ fejtet 
részint építkezési czélokra, részint felaprítva, utak fentartására. 

b) Világos-szürke, nagyobb darabokból álló piroxén-andezitbrecsia 
Lövi MÁRKusz kőbányájából, melyet 1893-ban ugyancsak a községtől 

ÉNy-ra 0·75 kmtr távolságban nyitottak. E bányában évenkint mintegy 
600 kbmtr követ fejtenek építkezési és útfenta1·tási czélokra. 
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91. -- BeT1tova (Radnai j.). 
Sötét-szürke, közép-szemű diorit a kincstári területen _fekvő fővölgyi 

telepről. E telep 5·5 kmtrre fekszik a berzovai vasúti állomástól, de 
bányászatilag eddig megnyitva még nincsen (M. K. Á. II. 30.). 

92. - BeT1tOVa (Radnai j.). 
Szürke, :finomszemű, :finoman csillámos, kissé meszes krétakorú 

homokkő (kárpáti homokkő), a község tulajdonát képező és annak bel
területén lévő kőbányából, mely 1892 óta van üzemben. A mtr hosszú és 
széles darabok lépcső- és egyéb épületi kövek faragására, valamint kövezésre 
is használtatnak. 

9.'J. - Bo-rosjenő. 

Szürke, porozus, piroxén·andezit durva brecsiája a községi kőbányá
ból, mely a községtől 3 kmtrre DK-re a Rákóczy hegyen fekszik. Átlago
san 30 cmtr átmérőjű épületkövet fejtenek benne, mintegy 100 kbmtr 
mennyiségben évenkint. Nyers állapotban e követ az ezen a vidéken dívó 
fa és vályogépületek alapozásához használják. 

94. - Bm•os-Sebes (Borossebesi j.). 
Sárgás-fehér, puhább szarmatakorú mészkő, cerithiumoktól eredő 

likacsokkal, mely a szomszédos Govasdia határában is előfordul. A fej
tési hely a Fehér-Kőrös jobbpartján fekszik, a folyó közelében, a hol fel
színi, csekélymélységű bánya már régóta létezik. E bánya a gróf WENCK
HEIM FRrnYEs-féle borossebesi uradalomhoz tartozik. A borossebes-buttyini 
vasúti állomáshoz 2 kmtr jó kocsiút vezet. E kőzetet főleg az Arad-Boros
sebes-Gurahoncz közötti vonalon használták fel vasúti állomások és szá
mos kisebb építmények építéséhez a környéken, mire a kőzetet részint 
terméskő alakjában veszik, részint pedig megfaragtatják. A legnagyobb 
tömbök 0·80~-100 mtr 3 nagyok. A kőtermelés eddig korlátolt, évenkint 
nem megy többre 1000-1200 kbmtrnél. 

95. - Boros-Sebes. 
a) Sötét-szürke, apró-középszemű, tömör piroxén-andezit. E kőzet 

a gróf WENCKHEIM FRIGYEsné, kígyósi lakos tulajdonát képező, s RoHEIM 
NÁTHÁN, budapesti lakosnak bérbe adott kőbányából származik, mely 
1883-ban nyittatott a Plesa nevű hegy É-i részének tövében, az Ó- és 
Ujváros között, a Dézna-patak bal partján, a községtől ÉK-i irányban, a 
borossebes-déznai törvényhatósági út mellett. A termelt kövek 0·05-
0·40 mtr átmérőjűek s részint nagyobb darabokban használatosak part
védő munkálatokra, részint zúzva, útépítési és útfentartási czélokra. Éven
kint 1000-1400 vasúti kocsirakomány szállíttatik el innen a szomszédos 
megyék műútjainak építéséhez és fentartásához. 

b) Ugyanazon kőzet a községi kőbányából, melyet 1893-ban nyitot
tak s melyet szintén RoHEIM N. bérel. E kőbánya a Pleskucza hegy DK-i 
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részének tövén és szintén a déznai út mellett fekszik. Felhasználása 
ugyanaz, mint az előlibi kőzeté s innen is szállítanak évenkint 3000 
vasúti kocsival követ, ugyancsak a fenti czélokra. 1892-93-ban pedig 
Szabadka város útjainak épitéséhez is használták (M. K. Á. II. 59.). 

96. - Dézna (Borossebesi j.). 
Világos-szürke, középszemüen porfíros, porozus-likacsos piroxén· 

andezit, a község tulajdonát képező korlinvölgyi kőbányából, mely a 
déznai vasúti állomással 1 ·5 kmtr viczinális úttal van összekötve. Ezen 
kőzet változó mennyiségben Arad, Csanád, Békés és Temesmegyék tör
vényhatósági utjainak kavicsolására használtatik (M. K. A. IV. 81.). 

!n'. - Dézna (Borossebesi j.). 
Szürke, durvaszemű, porozus piroxén-andezit-brecsia, váradi 

TÖRÖK JózsEF déznai birtokos kőbányájából, mely félórányira DK-re az 
ó-déznai telep torkolata előtt fekszik. A termelt kövek különféle nagyság
ban 1 kbmtr maximális nagyságig állíthatók elő és a bánya évi termelése 
100 kbmtrre tehető, mely termelés azonban még fokozható. A kövek nyers 
állapotban házépítésre, faragva pedig hidépítésre, lépcsőfokok, síremlékek 
és keretek készítésére szolgálnak. E kőbánya 1860 körül nyittatott. 

98. - Galsa (Világosi j.). 
a) Sötétszürke, finomszemű, alsó-triaszkorú dolomit, a repedések

ben vékony mészpáterekkel. A kőbánya, mely báró BoHus IsTVÁN világosi 
nagybirtokos tulajdonát képezi, a községtől DK-re fekszik 2 kilomtrre. 
Évenkint 6000-8000 kbmtr követ termelnek benne, kizárólag útépítési 
czélokra. A bánya nyitásának éve 1878. 

b) 3 kmtrre DK-re található a községi kőbánya, mely ugyanezt a 
dolomitot tárja fel és az előbbivel egyidőben lett megnyitva. A fejtett 
kőzetanyag mennyisége és felhasználása ugyanaz, mint az előbbié. Mind 
a két bányát VALERIÁN JózsEF világosi lakos bérli. (M. K. Á. L 183.). 

9!). --- GTOSS (Radnai j.). 
Barnásszürke, finomszemű, tömör, felső-jurakorú mészkő, mely 

fehér mészpátfoltokkal és erekkel tarkázott. A fejtőhely községi és Gross
tól Kapruczáig jó megyei út vezet. Rendes kőbánya azonban még nincsen. 

100. -- GToss (Radnai j.). 
Szürke, finomszemű, csillámos kárpáti homokkő (krétakorú), mely 

községi területen, a községtől KÉK-re fordul elő. Rendes kőbánya azonban 
ezen a ponton még nincsen. 

101. - GuTahoncz (Borossebesi j.). 
Vörhenyes, ritkás piroxén és amfiboltartalmú andezittufa a Vale Re 

nevű kőbányából. (M. K. Á. I. 256. ). 
102. - Gyorol~ (Aradi j.). 
Borsó- tyúktojás nagyságú, kvarcz, gnajsz, gránit, stb. szemekből 

Dr. Schafarzik F. A mayya1· kö/Jányák. 2 
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álló ó-alluviális kavics, a községi, 1892-ben nyitott kavicsbányából, mely 
1•5 kmtrre nyugatra fekszik a községtől. Bérlője D~~NES ZSIGMOND buda
pesti lakos. Évenként 1000- 2000 vasuti kocsival termelnek benne anya
got, mit kizárólag a vasuti töltésekre fedőanyagul használnak. 

103. - Halmáyy-Csúc.'I (Nagyhalmágyi j.). 
Sötétszürke, középszemű piroxén-andezit a m. kir. áJlami kincstár 

csúcsi kőbányájáhól, mely úgy mint az ottani kőzúzó-telep, 0.5 kmtr 
törvh. úttal van a vasuti állomással összekötve. Ezen követ, mely csakis 
törvényhatóságoknak lesz eladva, Arad, Békés,_ Csanádmegyék törvényh. 
útjainak építésére használják fel. Jelenleg mintegy 20000 mtr8 zúzott és 
10000 mtr3 hasított és koczkakő lesz termelve. (M. K. Á. IV. 87.). 

104. - Halmágy (Nagyhalmágyi j.). 
Szürke, vörösfoltos, brecsiás piroxén-andezittufa, a m. kir. állam

kincstár csúcsi kőbánya- és kőzúzó· telepéről, mely a vasúti állomással 0·5 
kmtr úttal van összekötve. Ezen kőzet nagyobb mennyiségben használ
tatik különböző építkezésekhez és útalapozásokhoz. (M. K. Á. IV. 102.). 

105. - Jószáshely (Borossebesi j.). 
Zöldeszürke, középszemű, tömör piroxén-andezit. A kőbánya, mely

ben e kőzet 1894 óta fejtve lesz, WAuER AnoLF helybeli lakos tulajdona; 
bérlője pedig ZsEÉ FERENCZ Talágyon. A kőbánya 0·5 kmtrre fekszik a 
községtől K-re, a Gyalu Bodri nevű hegy K-i részén, 40 mtrnyire a gróf 
ZsELÉNSZKY-féle iparvasutvonaltól. A fejtett tömbök néha 0·80 mtr át
mérőjűek. E kőzet kőhidak alapozásához és partvédelmi munkálatok
hoz használtatik leginkább. Évenkint 600-1000 vasúti kocsival szállí
tanak el innét. 

106. - Kis-Halmágy (ni;i,gyhalmágyi j.). 
Vörhenyes szürke, aprószemű gránitit (biotit-gránit) egyes sötétebb 

kiválásokkal. A Berlini Credit- Gesellschaft für Industrie u. Grundbesitz 
tulajdonát képező kőbányából, mely a Kornet-dülőben fekszik. Távol
sága a nagy-halmágyi v. állomástól 4·7 kmtr. Legnagyobb méretek 1 
mtr3• Ezen kőzetből burkoló-koczkát faragtattak, de ezidő szerint szünetel 
az üzem. (M. K. Á. IV. 52.) 

101. - Kladova (Radnai j.). 
Szürke, középszemű diorit. 
10S. :-- Ku:vin (Aradi j.). 
Sötétszürke, finomszemű~ majdnem tömött, kovás (paleozoi ?) agyag

pala a községi kőbányából, mely 1860-ban a községtől ÉK-re a Valea 
Dauczuluj nevű hegyrészben nyittatott. Bérlője OszToJA M1Tnu, kuvini 
lakos. E kőbánya kőzete házépítésre és járdakövezésre szolgál s a helyi 
szükségletnek megfelelően mintegy 100 kbmtrt fejtenek benne. 



ARAD M. 19 

10fJ. - Leászn \Nagyhalrnágyi j.). 
Szürke, aprószemű, hipersztén-augit-andezit, az Arad-Csanádi 

]!,'!Jye;siilt Vasutak (Arait) tulajdonát képező s a vasút 1324~ 1327. szel
vénye közt fekvő kőbányájából. Azonkivül az említett vasúttársaság még 
a községi területen, de szintén közvetlenül a vasút melle~t fekvő kőbányát 
is bérli. Mind a két bányából kb. 4000 kocsirakomány követ szállítanak 
a környékbeli megyékbe útkavicsolásra. A közel fekvő városok számára 
koczkakövet is készítenek. (M. K. Á. II. 60. és IV. 82., 83.) 

110. - Mária-Radna (Arad m.). 
a) Testszínű, sárgás, közép-durvaszemű, kevés csillámú biotit-grá· 

nit, vagyis gránitit, PELLEGRrn JózsEF helybeli lakos kőbányájából, melyet 
1892-ben a baraczkai szőllőhegy DK-i oldalán, 3 kmtrre Radnától Ny-ra 
nyitott. A legnagyobb darabok, melyek fejthetők, 1 ·5 kbmtresek. E kőzet 
leginkább nyers állapotban szolgál útépítési czélokra, valamint kőfalaza" 
tokra is. Évi termelés kb. 1500 kbmtr. 

b) Testszínű, az előbbinél valamivel durvábbszemű biotit-gránit, 
vagyis gránitit, a radnai Vadpatak oldalán s a községtől É-ra fekvő köz
ségi kőbányából, melyet 1890 óta GLA8Z KÁROLY radnai lakos bérel. 
A fejtett darabok átlag 0·25 kbmtresek és az évi termelés kb. 300 kbmtr, 
mit leginkább alapfalazásokra szoktak felhasználni. 

111. Mária-Radna (Radnai j.). 
Mogyoró-tyúktojás nagyságú, túlnyomólag fehéres kvarczból, to

vábbá gránit, kristályos palákból és elvétve piroxén-andezitból álló allu
viális kavics a Maros medréből. E kavicsot GLAsz KiltoLY bérlő, radnai 
lakos ásatja községi területen utakra való fedanyagnak. 

112. - Mária-Radna (Radnai j.). 
Sárgás-barna, középszemű kárpáti homokkő. (M. K. Á. I. 307, 308.) 
113. - Maros-Szlatinn (Radnai j.). 
Vörhenyes, finomszemű, felső- kréta- (gosau-) korú homokkő a 

MuNK G. tulajdonát képező Grohot nevű kőbányából, mely Aradon, Te
mesvárt és Szegeden építésekhez és alapozásokhoz, valamint határkövek 
faragásához használtatik. Ez idő szerint a kőbánya nincsen rendes üzem· 
ben. (M. K. Á .. IV. 112.). 

114. - Magyarád (Világosi j.). 
a) Barnásszürke, középszemű, ritkás piroxén-andezittufa BuR 

AMBRUS magyarádi lakosnak 1895-ben a községtől mintegy 1 ·5 · kmtre D-re 
a Bokréta-hegyen fekvő kőbányájából. E kő, mely 0·5 kbmtr nagyságú 
tömbökben is fejthető, nyersen építési czélokra és kutak kibélelésére 
szolgál. Évenkint csakis 80-100 kbmtrt fejtenek. 

b) Szürkés-fehér, finomszemű, piroxén-andezittufa BRAicz TónOR 
kőbányájából, mely ugyanazon a tájon még az 1850-es években nyitta· 

2* 
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tott. Ez a puha kőzet is csak a helyi szükséglet kielégítésére szolgál nyer
sen mint építkezési anyag. 

115. - Magyarád (Világosi j.) 
Gránitból, krirtályos palák és kvarczból álló 'Szögletes alakú allu

viális murva és homok a községi patak medréből, mit fedanyagul a kör
nyék utaira kö~elebb meg nem határozható mennyiségben használni 
szoktak. 

116. - Menyháza (Borossebesi j.). 
a) Vörös, részben halaványvörös liasz-mészkő, a Piátra ku laptye 

hegyről. Ugyancsak vörös márvány fordul elő a menyházai malomnál iE'. 
b) Szürke liasz-mészkő a Megyespatak jobbpartjáról, a kis mész

kemencze közelében lévő kőbányából. 
e) Szürke márvány a Piátra ku laptye hegyről, az ott lévő vörös 

márvány padjainak fedő rétege. 
Mindezen kőbányák 1877 óta vannak megnyitva s gróf WENCKHEIM 

FRIGYES (Borossebes) uradalmához tartoznak. Borossebes vasuti állomá
sával a kőbányákat jó karban tartott megyei és részben községi és 
uradalmi út köti össze. A felsorolt kőzeteket leginkább Aradon használták 
fel eddig, így az Arad-Csanádi Vasutak aradi palotájánál (1888), a Domány
udvarnál (1889) Aradon, a szent-annai és gurahonczi vasuti állomási 
épületeknél (1888-89) stb. Lépcsők és folyosótáblák 3 méternél hosz
szabbak is, lépcsőházi forduló helyekre való táblák (Podest platten) 2-2·5 
mtr3, a legnagyobbak pedig 4x6·25 mtr nagyságuak. A kereslet változó. 
(M. K. Á. I. 11.) 

11'i'. - Menyháza (Borossebesi járás). 
Kékes-fekete, tömött triaszkorú mészkő, mely részint a Fiatra ku 

laptye hegyen a vörös márvány feküje gyanánt fordul elő, részint pedig 
a Megyesvölgy jobb partján, vörös palák fölött. Mind a két helyen, külö
nösen a Megyesvölgyben már régóta fejtik e mészkövet mészégetés szem
pontjából. E bányák gróf WENCKHETM FRIGYES (Borossebes) uradalmához 
tartoznak. Borossebesig jó karban tartott megyei, községi és uradalmi út 
vezet összesen 20 km. hosszaságban. Az égetett meszet nemcsak Boros
sebes egész vidékén, hanem még Aradon és Mezőhegyesen is használják. 
Ujabban nyersen is szállítják a mezőhegyesi czukorgyár rés~ére. Évenkint 
2-3000 q-t termelnek a nevezett két bányában. 

118. - Milova (Radnai j.). 
Szürke, finomszemű, csillámos, meszes krétakorú homokkő (kárpáti 

homokkő) a Parau Mihok nevű s a községtől 1 kmtrre D-re, a vasuti 
állomástól pedig 0·75 kmtrre fekvő kőbányától, a mely a rn. k. kincstár 
tulajdonát képezi. Bérlője MArnovwz MóR Radnán. E kőzetet nyers álla
potban útkészítésre és kövezésre, kifaragva pedig síremlékekre, keresz-
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tekre, lépcsőfokokra használják. Kecskeméten és Csabán a katonai lak
tanya építéséhez, továbbá Nagyváradon és Ai:adon különböző középületekhez 
is használták. Az évi termelés kb. 600-800 kbmtr. (M. K. Á. II. 91. és 
IV. 108.) 

119. - Monorostia (Radnai j.). 
Vörhenyes, középszemű, felső-krétakorú (gosau) homokkő. 
120. - Ó-Dézna \Borossebesi j.). 
Fehér, finomszemű kvarcz homokkő, apró barna limonitpettyekkel, 

a diaszkorból. E kőbánya, mely a Hajuga larga nevű tájon, Déznától 
mintegy 3 kmtrre K-re, 1889-ben nyittatott, VÁRADI TÖRÖK JózsEF déznai 
birtokos tulajdona. A termelt kövek különféle nagyságban 0·5 kbmtr 
nagyságig fejthetők és a bánya termelése csakis a saját szükséglet fede
zésére - mely évenkint 20 kbmtrre tehető - szorítkozik. Ezen homokkő, 
mint tűzálló, olvasztókemenczék kibélelésére használtatott. 

121. - Odvas (Radnai j.). 
Szürke, részben világos-barna, finomszemű, réteges, csillámos, me

szes, krétakorú homokkő (kárpáti homokkő). E kőzet három, a község 
tulajdonát képező kőbányában lesz fejtve, a melyek közül kettő a község 
belterületén, a harmadik pedig 1 kmtrre Ny-ra fekszik. Az ú. n. petrácsi 
kőbányát, melyhez a konopi vasuti állomástól 8 kmtr jó országút vezet, 
ez idő szerint BINDER MóR bérli. Minthogy e kőzetből több méter hosszú 
lapokat lehet fejteni, igen előnyösen használható fel lépcsőfokok és egyéb 
nagyobb dimenziójú épületkövek faragására. A község belterületén lévő 

kőbánya 1888 óta van üzemben. Az évi kőtermelés mennyisége változó, 
a petrácsiból évenkint mintegy 100 vasuti kocsirakományt szállítanak 
Nagyváradra, Aradra, Temesvárra, Szegedre stb. különböző építkezések-

. hez, részint te1·méskő, részint műkövek alakjában. Úgyszintén alkalmaz
ták ezen követ az öcsödi hidépítésnél is. (M. K. Á. II. 92, 93.) 

122. - Ó-Paulis (Radnai j.). 
Sötét zöldes-szürke, apró, középszemű, tömör diorit az arad-zámi 

törvényhatósági út mellett, a községtől, illetve vasuti állomástól mintegy 
0·5 kmtr távolságban keletre fekvő kőbányából, mely FREUND HENRIK 
budapesti és TAUSZIG DÁvrn szegedi lakosoknak képezi tulajdonát. A fejt
hető kövek 0·30-1 ·OO méter átmérőjűek és évenkint kb. 50,000 köbmtrt 
szoktak termelni. Legfőképen zúzva, utakra való fedőanyagul, nagyobb 
darabokban pedig vizi építkezésekhez is használtatik. Kivételesen azonban 
készültek belőle egyes lépcsőfokok és sírkövek is. 

Dioritot fejtenek még a <(Lippovi)), a 1<Baraczkai)) és a 1(Passandia1> 
nevű kőbányákban is. A baraczkaiból CAMPI és PELLEGRINI tulajdonosok szál
lítanak kövezési anyagot Aradra és Temesvárra, míg a Passandia kőbánya 
kőzetét TAUSZIG DÁVrn (Szeged) útépítés1·e használja Arad, Temes, Torontál, 
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Csongrád és Csanádmegyében. PELLEGRINI 1250 mtr8-t, TAuszrn pedig 3000 
vasuti kocsirakományt termel évenkint. (M. K. Á. I. 194, IV. 58, 59.) 

123. - Ó-Paulis (Radnai j.). 
Galamb-, tyúktojás nagyságú alluviálís, nagyobbrészt fehér kvarcz· 

kavics a Maros folyó partjáról, a község déli oldalán, a vasuti állomástól 
300 méternyire. Ezen, a község tulajdonát képező telepet kavicsásás czél
jából bérli 'l'Auszrn DÁVID szegedi lakos, ki évenkint vagy 25,000 köbmtr 
anya.got szállít el innét utakra való fedőanyagul. 

124. - Pankota (Világosi j.). 
a) Szürke, brecsiás, porozus piroxén-andezittufa a hg. SuLxovsKI 

uradalom 1840 óta fennálló kőbányájából, mely 3 kmtr távolságban a 
Kopaszhegyen fekszik. E kőzet, mely több kbmtr nagyságú darabokban is 
fejthető, nyersen és faragva építkezési czélokra szolgál. 

b) Szürke, brecsiás, porozus piroxén-andezittufa a pankotai szőlő
hegyen, a községtől D-re 4 kmtr távolságban fekvő kőbányából, mely 
HEINRICH ANDRÁS pankotai lakos tulajdona, ki azt 1892-ben nyitotta. 
A rendesen fejtett darabok 0·30 mtr átmérőjűek, de kaphatók köbméteren 
felüliek is. E kőzet nyers és faragott állapotban építkezési czélokra 
szolgál. 

e) Ugyancsak a szőlőhegyen, de 3 kmtr távolságban található MANDL 
LIPÓT újszentannai lakos kőbányája, a melynek kőzete hasonlóképen 
porozus, világosbarna, brecsiás piroxén-andezittufa. A fejthető darabok 
méretei és felhasználásának czélja ugyanaz, mint az előbbeni kőzetéi. 

Nyitásának éve 1893. 
d) A harmadik kőbánya 1 kmtrre fekszik D-re és hasonlóképen 

brecsiás piroxén-andezittufát tár fel. Itt is több köbmtr nagyságú dara
bokat lehet fejteni, miket aztán nyersen vagy faragva építésekre hasz
nálnak. E bánya 1890-ben lett megnyitva és TAMÁSI ANDRÁS pankotai lakos 
tulajdona. 

e) Végre létezik ugyane hegyen 2 kmtr távolságban egészen ha
sonló kőzetben még egy kőbánya, mely FEKETE J ózsEF pankotai lakosé. 
A kőzet méretei és"!'endeltetése ugyanaz, mint az előbbi esetekben. 

125. - Prezest (Borossebesi j.). 
Sötét-szürke, apró-, középszemű, tömör piroxén-andezit. E kőzet 

az 1890-ben megnyitott községi kőbányából származik, mely a községtől 
0·3 kmtrre DNy-ra, az országút mellett fekszik. A lefejtett darabok köb
méter nagyságot is érnek el, de ezt kisebb darabokra zúzva, rendesen 
csak útépítésre, vízmosások beépítésére és kövezési czélokra használják. 
Az évi termés átlag 4000 köbméterre tehető. 

12(i. - Soborsin (Radnai j.). 
Húsveres, középszemű, csillámszegény biotit-gránit, vagyis gránitit 
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gr. NÁDASDY FERENCZ nagybirtokos és budapesti lakos tulajdonát képező 
és 1882-ben nyitott Pareu korbuluj nevű kőbányából, mely a községtől 
21/2 kilométerre É-ra fekszik. E bánya köve, mely átlag mázsás darabok
ban fejthető, épületi és útkészítési czélokra való, ez idő szerint nem 
műveltetik. 

12'1'. -- Solymos (Radnai j.). 
a) Világosszürke, közép-durY'aszemű biotit-gránit, vagyis csillám

szegény gránitit, a községi Klencza nevű kőbányából, mely a község 
belterületén, annak nyugati részén fekszik. E kőzet nyers állapotban ház
építésre, útkészítésre és kövezésre lesz felhasználva. 

b) Testszínű, közép-durvaszemű biotit-gránit, vagyis gránitit, mely 
biotitban szintén igen szegény, a községi, Strimtare nevű kőbányából, 
mely a községtől 2 kmtrre K-re fekszik. Felhasználása ugyanaz, mint az 
előbbi kőbánya kövéé. 

128. -- Solymos (Radnai j.). 
Sötét, zöldesszürke, közép-durvaszemű diorit, a község tulajdonát 

képező és 3 kmtrre K-re fekvő Strimtare névü kőbányából. E követ 
eddigelé útkészítésre, kövezésre és alapozásokra használták. 

129. - Talács (Nagyhalmágyi j.). 
Vörhenyes, középszemű, brecsiás hipersztén-augit-andezittufa 

az Arad-Csanádi- Vasút R.-T. tulajdonát képező s az 1270. éa 1272. 
szelvények közt fekvő két kőbányájából, a melynek közetét termés és fa
ragott állapotban szokták használni. A legnagyobb méretek 1 ·5-2·0 mtr3• 

Eddig használtatott Mezőtur, Nagybecskerek, Temesvár és Gavosdia kör
nyékén mint faragott kő ; mint terméskövet pedig felhasználták a radna
lippai vasuti hídnál a Marornn át, a Temes hídjánál a buziási vonalon 
stb. Az évi termelés 300 mtr8 faragottan és 2000 vasuti kocsival terméskő 
alakjában. (M. K. Á. II. 85., 86.). 

130. - Trojás (Radnai j.). 
Világos okker-színű, tömött, felső-jurakorú mészkő gróf NÁDASDY 

FERENcz nagybirtokos és budapesti lakos Valitiszin nevű kőfejtőjéből, 
mely 5 kmtrre fekszik a községtől K-re. A bányát SzEIDNER BERNÁT ber
zovai lakos bérli, ki évenkint átlag 600 kbmtr anyagot használ fel mész
égetésre. A bánya 1893. óta van mivelés alatt. 

1.11. - Zimán<l- Ujfalu (Aradi j.). 
Galamb-tyúktojásnagyságú kvarcz, gnajsz- és gránit-görgetegből 

álló ó-alluviális kavics, mely olykor mészszel összetartott kvarczhomok 
képezte czementtel valóságos konglomeráttá van összeragasztva, A kavics
bánya, mely az Arad-Csanádi Vasút-társaságnak képezi tulajdonát, a köz
ség nyugati szélén fekszik, hol 1873-ban lett megnyitva. E bánya néhány 
évi szünetelés után jelenleg ismét üzembe van véve s a belőle kikerült 
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anyag úgy azelőtt, mint pedig legújabban is a vasuti test kavicsolására 
használta tik. 

4. ÁRVA VÁRMEGYE. 

1.'J2. - AlsÓ-Kubin. 
Világosszürke, finomszemű, meszes, eoczénkorú homokkő, HERZ 

ÁRMIN 1881-ben nyitott kőbányájából, mely a községtől 0·5 kmtrre DK-re 
fekszik. Az átlagos évi termelés kb. 4000 kbmtr, mit nyers állapotban 
építkezésekre használnak. 

1.'J3. - Also-Lipnicza (Trsztenai j.). 
Barnás, durvábbszemű, eoczenkorú homokkő, KuREK ANTAL igen 

régi kőbányájából, mely a község ÉNy-i részében fekszik. Ez évi termelés 
kb. 200 kbmtr, mit nyers állapotban pincze- és házépítésekre használnak. 

134. - Árva- Vát•alja (Vári j.). 
Világosszürke, litográfkőszerűen tömött neokom aptychus mészkő, 

az árvai uradalom tulajdonát képező igen régi kőbányából, mely a köz
ségtől 0·5 kmtne É-ra, a Racsova nevű dűlőben fekszik. A szóban forgó 
kőzet terméskő alakjában használtatik, főleg az uradalom gazdasági épít
kezéseire, s azonkívül mészégetésre is. 

135. - Árva-Váralja (Vári j.). 
Sötétszürke, finomszemű, meszes, csillámos, krétakorú homokkő, a 

községtől D-re az Árva folyó balpartján, a községtől 1 kmtrre. Ezen kőzet 
a szükséghez képest közönséges építkezésekre használtatik. 

1.'J6. - Bezine (Alsó kubini j.). 
Sárgás, finomszemű, meszes, eoczénkorú homokkő, a MANESKA ,J ózsEF 

és MACZELÁN GYÖRGY tulajdonát képező 1 kmtrre ÉK-re fekvő kőbányá
ból. Ezen 1887-ben nyitott bányában évenkint mintegy 800 köbméter 
kőlapot fejtenek, mit nyersen és faragottan építkezésekre, valamint azon
kívül köszörűkorongok készítésére használnak. 

131. - Bjelipotok (Vári j.). 
a) Sárgás-barnás, finomszemű, meszes, eoczénkorú homokkő, a köz

ségi kőbányából, mely a községtől 2 kmtrre K-re, a Prichov nevű ponton 
fekszik. A bányát ez idő szerint ÁRVA.Y ALAJOS és ENoCH MÁRK bérlik, a 
kik belőle évenkint mintegy 30,000 darab kaszafenőkövet állítanak elő. 

b) Szürke, finomszemű, meszes homokkő, az előbbi tulajdonosok 
Ubocs nevű kőbányájából, mely a községtől 0·2 kmtr távolságban fek
szik. E kőzetből évenkint 1000 kbmtr nyers és faragott épületi követ 
állítanak elő. 

1.'J8. -- Csimhova (Trsztenai j. ). 
Világosszürke, aprószemű, meszes, eoczénkorú homokkő, a réteg-
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lapokon hieroglifás kimállásokkal, LJEszKovszKY MÁRTON és PIZERÁK 
JózsEF Pod-Kapitanom és Napred-Kapitana nevű kőfejtőiből, a melyek a 
községtől körülbelül 1 kmtrre D-re fekszenek. Ezen kőzétlapokat pincze
és bázfalazatokra használják, évenként változó mennyiségben. 

139. - Dluha (Vári j.). 
Világosszürke, tömött, neokomkorú, aptycbus mészkő, a köz

ség tulajdonát képező, régi idő óta létező, Banszky nevű kőbányából, 
mely a községtől 1 ·5 kmtrre K-re az Árva balpartján fekszik. Ezen kőzet
ből évenkint mintegy 300-350 prizmára való zúzott kavics termeltetik. 

140. - Dluha (Vári j.). 
Szürke, aprószemű, meszes, eoczénkorú homokkő a községi kőbá

nyából, mely az Árva bal partján, a községtől mintegy 2 kmt:r: távolban, 
a Paszeka nevű ponton fekszik. A fejtett kövek többnyire táblaalakúak és 
méretük olykor több métert is teszen ki. Nyers állapotban építkezésekre, 
kifaragva pedig hídépítésre, lépcsőfokokra és járdaburkolatokra hasz
náltatik. 

141. - Habovka (Vári j.). 
Kékesszürke, finomabb és durvábbszemü, meszes, a réteglapokon 

csillámos, eoczénkorú homokkő a községi kőbányából, mely viczinális út 
mellett a községtől 1 kmtr távolságban a Podbaj nevű ponton fekszik. 
E kőzetből évenkint mintegy 1000 kbmtr kőanyagot fejtenek ki közön
séges építkezésekre és bidépítésekre is. 

142. - Medzih-radne (Alsó kubini j.). 
Szürke, finomszemű, meszes, eoczénkorú homokkő, a DunÁs M:rnÁLY 

és özv. ŰBERCZÁN ISTVÁNNÉ tulajdonát képező, 188G· ben megnyitott kő
bányából, mely a községtől O·S kmtrre ÉK-re fekszik. E kőzet 2·5 mtr2 

nagyságú lapokban fejthető és ezért padlás, illetve járdakövekre alkal
maztatik. Azonkívül köszörűkövet állítanak belőle elő. Az évi termelés 
800 métermázsa. 

14.3. - PekelnU.~ (Trsztenai j.). 
Barna, aprószemű, eoczénkorú homokkő, a VESZELovszKY IGNÁCZ régi 

tulajdonát képező kőbányájából, a melyben évenkint mintegy 40-50 
khmtrt fejtenek pincze- és bázépítésekre. 

144. - Podb,iel (Vári j.). 
Világosszürke, litografkőszerűen tömött, neokom aptycbus mészkő, 

a községi, 1845 körül megnyitott kőbányából, mely országút mellett, a 
községtől 1 kmtr távolságban, a Febérkő nevű ponton fekszik. Évenkint 
vagy 1000 kbmtr anyagot fejtenek benne, mit részint mészégetésre, ré
szint útkavicsolásra használnak. 

145. - T1•sztena. 
Világos, okkersárga, litografkőszerűen tömött, neokom aptycbus-
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mészkő az ősrégi községi Na Sztrani kőbányából, mely 0·5 kintrre ÉNy 
felé fekszik. E kőzet részint utkavicsolásra, részint pedig mészégetésre 
használta tik. 

146. - Úsztye (Trsztenai j.). 
Barnás, szivacsos, likacsos, alluviális mésztufa, az Uchliskó nevű 

kö.zségi kőbányából, mely nyers állapotban közönséges épületkövet szol
gáltat. A bánya körülbelül 1 kmtrre fekszik a községtől K-re. Likacsos
ságánál fogva könnyen széttörhető és az igy kapott murva vakolatkészí
tésre is nagyon alkalmas. 

14'1. - Úsztye. (Trsztenai j.). 
Barnás, aprószemű, csillámos, eoczénkorú homokkő a Danicze 

nevű községi kőbányából, mely a községtől 0·23 kmtrre D-re fekszik. 
E helyen szükséglet szerint gazdasági épületekhez való követ fejtenek. 

148. - Vittanova (Trsztenai j.). 
Szürke, aprószemű, meszes, a réteglapokon csillámos, eoczénkorú 

homokkő a községi Pred-Szevierka nevű kőbányából, mely 3 kmtrre fek
szik a községtől Ny-ra. E kőbánya régóta van mívelés alatti, de csak a 
helyi szükségletet elégíti ki, nyers falazati követ szolgáltatván pincze-, 
ház- és hidépítésekhez. 

149. - ZabidÓ (Vári j.). 
Világosbarna, aprószemű, meszes, eoczénkorú homokkő, a község 

tulajdonát képező kőbányáiból, mely a községtől 1 kmtrre K-re fekszik. 
E bánya bérlője KLINOVTROLY JózsEF, ki e követ faragott állapotban kü
lönböző építkezésekre és kivált hidépítésekre használja. 

5. BARANYA VÁRMEGYE. 

1l10. - Abaliget (Hegyháti j.). 
Barnásszürke, tömött, bitumenes kagylómészkő a községi volt 

úrbéres közönség 1870-ben nyitott kőbányájából, mely a községtől Ny-ra 
fekszik. Bérlője HONIG MóR Dombovártt, ki évenkint 7-800 köbméter 
követ, részint mészégetés czéljából, részint pedig útkavicsolásra fejtet. 

151. -- Beremend (Siklósi j.). 
a) Világos, barnásszürke, tömött mészkő (dicerasmész) a felső-jurá

ból. E bánya, mely herczeg SCHAVMBURG-LIPPE dárdai uradalmához tar, 
tozik, 179G óta áll fenn, a községi kertek felett fekszik, a községtől ÉK-re. 
E mészkő nyers állapotban házépítkezésekre, alapozásokra, mészégetésre 
és útkészítésre használtatott a multba.n, valamint most is. Az évi terme
lés átlag 1000 kbmtrt tesz ki. - A bányát bérljk TAHN és WINDHEIM. 
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b) Egészen ugyanolyan minőségű mészkő TAUSZIG VILMOS villányi 
lakos kőbányájából, mely az előbbi mellett fekszik. Ez a bánya 1870-ben 
nyittatott. 

e) Valamivel sötétebb szinű, tömött mészkő, HATz MIHÁLY és MARTON 
kőbányájából, mely 1879-ben, az előbbinek szomszédságában nyittatott. 
A kő használata ugyanaz. Bérlője TAuszrn VILMOS Villányban. 

d) Hasonló, tömött mészkő a WINDHEIM és KóBIA-féle 1860 óta 
fennálló kőbányából. 

152. - Bodony (Szt-Lőrinczi j.). 
Barna, tömött, bitumenes, guttensteini mészkő, parallel, voroses 

sávokkal, a községi 1874-ben nyitott u. n. Régi bányából, mely 1 ·5 kmtrre 
fekszik D-re. A fejtett kövek 0·5- -2 5 kbmtr nagyságot is érnek el. Éven
kint mintegy 2000 kbmtr követ fejtenek e bányában, melyet nyers álla
potban épületkőnek, utkavicsolásra, valamint azonkívül mészégetésre is 
használnak. Ezen kőzet csiszolva nem festene rosszul. 

1l)3. - Bodony (Szt-Lőrinczi j.). 
Testszínű; finoman szemcsés dolomitos mész a középső triaszból (alsó 

dolomit), a községi 1876-ban nyitott u. n. Új bányából, mely 2 kmtrre fek
szik a községtől D-re. E kőzet nyersen mint épületkő és útfentartási anyag 
szolgált, de mivel ez idő szerint p.er alatt van, szünetel benne a munka. 
Csiszolva is jól festene ezen halvány vöröses kőzet. 

154. - Budafa (Hegyháti j.). 
Barnás-sárga, középszemű, meszes kötőszerű alsó-mediterrán kvarcz

homokkő a budafai, már a nyolczvanas évek elején létezett kőbányából, 
mely a községtől 2 kmtrre K-re fekszik. A fejthető darabok 1 mtr3-en 
felüliek. Ez a kőzet nyersen falkőnek, faragva lépcsőknek, vályúknak, sír
köveknek használtatik. Évi termelés 50 mtr3• 

155. - Bükkösd (Szt-Lőrinczi j.). 
Barnás-szürke, tömött, fehér mészpáteres, bitumenes kagylómészkő, 

a község tulajdonát képező, 1860-ban megnyitott s tőle 2 kmtrre É-ra 
fekvő kőbányából, a melyben a kő kbmtres darabokban is fejthető. Bérlői 
HoFBAUER és LEHNER (Budapest) évenkint 2000 kbtr követ fejtetnek épület-, 
híd- és útépítészeti czélokra. Bükkösdi márványból készültek a m. tud. 
akadémia lépcsőházában a lépcső-szegélykövek és az I. emeleti kőoszlopok 
JESZENSZKY földbirtokos kőbányájából. (M. K. Á. I. 7.) 

15(). - Csat"nota (Siklósi j.). 
Világos-barnás, tömött. vöröseres kagylómészkő (guttensteini mész) 

a községtől negyedórányira DK-re a Pipes-hegyen levő közlegelőn 2 kmtr 
hosszúságban található előfordulásból. A bánya a község tulajdonát képezi, 
bérlője KRAUSZ és WEISZ vállalkozók Csarnotán, kik a bányában fejtett 
követ nemcsak a siklósi járás útjaira, hanem még a Dráván túl Szlavo-

• 
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niába is szállítják. Azonkívül helyben ház- és falépítkezesre használják e 
mészkövet régi időktől fogva. 

15'1. - Császta (Hegyháti j.). 
Világos, okkersárga, fehér mészpáteres, tömött, tithon-korú mészkő 

a községi 1886-ban nyitott bányából, 0·8 kmtrre a községtől DDNy-ra. 
E helyen átlag 80-100 kbmtr követ fejtenek, mit részint építésre, részint 
pedig mészégetésre használnak. 

158. - Fazekas-Boda (Pécsváradi j.). 
Szürke, középszemű biotit-gránit és annak egy csillámnélküli, hús

vörös földpátu módosulata az 1880-ban nyitott, a községtől 0·5 kmtrre 
D-re fekvő községi kőbányából. A termelt kövek, melyek 0·5 kmtresek is 
szoktak lenni, faragatlan nyers állapotban útépítésre éR épületfalazásokra 
használtatnak. 

159. - Feked (Pécsváradi j.). 
Vöröses-szürke, öregszemű biotit-gránit, hüvelyknyi vörös orthoklasz 

földpátokkal. E kőzet a községi 1878-ban, a községtől 1 ·10 kmtrre DNy 
felé fekvő kőbányából való, a melyben évenkint mintegy GOO kbmtr 0·2-
o·5 mtr3-es követ fejtenek, mit faragatlan, nyers állapotban építési czé
lokra használnak. 

u;o. - Geresd (Pécsváradi j.). 
Húsvörös„ középszemű, csillámszegény biotit-gránit, az 1884,-ben 

megnyitott községi, s a községtől 2 kmtrre K-re fekvő kőbányából, mely
ben egészen 0·5 kmtres darabokat is fejthetnek, a melyeket azonban 
eldarabolva csakis kisebb nyers darabokban építkezésekre, felaprítva pedig 
útkavicsolásra használnak. 

161. - Gyűd (Siklósi j.). 
a) Világos-barnás, tömött, fehér- és vöröseres kagylómészkő a köz

ségtől 10 percznyire É-ra a macskaliki dűlőben, a Tenkes déli lejtőjén 
fekvő községi kőbányából. Ezen bánya kőzete részint építkezésre, részint 
útépítésre és kavicsolásra használtatik a község lakósai által kb. 1870 óta. 

b) A közeli móriczi dűlőben van a községnek még egy bányája, me
lyet HAUSZMANN SÁNDOR bérel. E bánya 1892 óta van üzemben és kőzete 

fehér mészpáteres, világos okkersárga színű. 
e) A község tulajdonát képező kövesmáji kőbánya, m3ly 1/4 órányira 

van a községtől ÉNy-ra, világos-barna, fehér- és vöröseres mészkő. Ezen 
bánya régóta áll fenn, bérlő HAUSZMANN SÁNDOR (Budapest) és Sz1LLBAUM 
FrnELIS (Gyűd), a kik közül előbbi Budapesten értékesíti e márványt, míg 
utóbbi helyben sírköveket készít belőle. (M. K. Á. I. 9.) 

162. - Gyűd (Siklósi j.). 
Halvány, testszinű, tömött, malmkorú (felső-jura) mészkő a köz

legelőn, az ú. n. Kányavölgyben, a községtől 1/4 órányira Ny-ra fekvő 
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községi kőbányából, a melyet HAU8ZlVIANN SÁNDOR buclapei:,ti .-állalkozó 
bérel. Innen szállított HAU8ZMANN 2, 3, 4 és 5·5 mtr hosszú és 1 mtr vas
tag és széles tömböket a budapesti gyárába, a honnan azután elfűrészelve 
és kellőképen kidolgozva, mint márvány az új parlament építkezéséhez 
került. (M. K. Á. I. 19.) 

163. - Hegy-Szent-}Jfár·ton (Szentlőrinczi j.). 
a) Barnás-sárga és vörös (jászpisz-szerű) színezésű, tömör, bitu

menes guttensteini mészkő GRosz ANTAL (Üszög) 1830-ban nyitott kő
bányájából, mely kb. 1 ·25 kmtrre K-re fekszik a községtől. A termelhető 
kövek nagysága 0·5-3 köbméterig változik. Évenkint 3000 köbmétert 
használnak belőle nyers állapotban építkezésekre, útépítésre és kavicso
lásra, valamint mészégetésre is. Faragva eddig nem lett, bár ritka érde
kes színenél fogva nagyon is megérdemelné ez irányban is a felkarolást. 
. b) Sávosan világos-meggyszínpiros és világosabb sziena-sárga színű, 

fehér kalcziterektől áthatott guttensteini mészkő (annak alsó padjai), 
KRAusz L1PÓTnak (Siklós) 1888-ban majdnem a hegydomb tetején, a község
től 1 ·5 kilométerre K-re fekvő, ú. n. Szabados kőbányájából. E bányában 
0·5-2 mtr3-es darabok fordulnak elő és évenkint 1500 kbmtr lesz fejtve, 
mit nyers állapotban főleg útkavicsolásra használnak. Feltűnő színezése 
miatt e kissé dolomitizáló kőzet csiszolva jól venné ki magát. 

164. -~ Hetvehely (Hegyháti j.). 
Világosbarnás, tömött, bitumenes kagylómészkő a községi, 188i-ben 

nyitott és tőle 2 kilométerre DDNy-ra fekvő bányából, melyet jelenleg 
ScHWARCZ (Megyefa) bérel, ki itt évenkint 500-600 kbmtr követ fejtet 
nyersen és faragottan használandó építkezési anyag gyanánt. 

165. - Hidas (Pécsváradi j.). 
Szürke, aprószemű, igen szilárd, meszes kvarczhomokkő a felső

mediterránból. E homokkőben Alveolina melo foraminifera-héjak látsza
nak. A kőbánya Hidas községé, mely azt 1860-ban a községi legelőn, a 
községtől 1 kmtr távolságban nyittatta. A kőzet átlag 0·30-0·40 mk~ 
darabokban fejthető, mit azelőtt építkezésekre, híd-, pinczeépítésre stb., 
sőt útépítésre is felhasználták. Azelőtt sűrűn használták e követ, jelenleg 
azonpan a fejtés jóformán semmi. 

166. - Hosszúhetény (Pécsi j.). 
Barna, finoman szemcsés, jól padozott, bitumenes, az elválási lapo

kon csillámos, homokos mészkő az alsó-liászból, a községi 1840-ben 
nyitott és a községtől 3 kmtrre Ny-ra fekvő kőbányából, a melyben éven
kint 0·30-0·40 mtres darabokban 1200 kbmtrt utakra való fedőanyag 
gyanánt fejtenek. 

161'. - Kán (Hegyháti j.). 
Barnás, tömött, bitumenes dolomit az alsó-triászból, mely az 1865-ben 
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megnyitott községi és tőle :3 kmtrre ÉNy-ra fekvö bányából való. Bérlöje 
ZoHR HERMANN, ki úti kavics elöállítása szempontjából évenkint vagy 
200 kbmtr követ f_ejtet .. 

168. - Kárás.z (Hegyháti j.). 
Világos, nyers kávészinű, tömött tithon mészkő, a községi 1864-ben 

nyitott kőbányából, mely 0·2 kmtrre fekszik D-re. Évenkint 60-100 köb
méter követ fejtenek benne, mit építésekre és uti kavicsnak szoktak 
használni. 

169. - Kékes<l (Pécsváradi j.). 
Sárgásfehér, foraminiferás, a rétegesség mentén gyéren aprólikacsos 

durvamész a felső-mediterrán emeletből. Az 1887-ben megnyitott kő

bánya a községtől 0·25 kmtrre fekszik ÉK-re s tulajdonát képezi Krn hrnE 
és TsA-nak. Rendesen 0·5, ritkábban 0·75 m~r8-es darabok fejtetnek, mit 
faragott állapotban ház és gazdasági épületek építésére használnak. Af, 
évi termelés csekély, kb. 75 mtr3• 

1'10. - Kéménd (Pécsváradi j.). 
a) Világos-barnás, tömött mészkő, a rétegesség irányában kovás fol

tokkal, az alsó-doggerből (kovás mészkő Belemnitcs Blainvillei-vel). A kő
bánya, melyből a mészkő való, 2 kilométerre fekszik a községtől D-re, 
1835-ben lett megnyitva és a községnek képezi tulajdonát. A fejtett dara
bok 0·10-0·40 mtr vastagság mellett 0·20-0·60 mtr hosszúak. Az évi 
termelés 100-500 kbmtr, mit nyers állapotban építkezésre, felaprítva 
pedig uti kavicsnak használnak. . 

b) Sávonkint tömött és szemcsésebb, közben szarukőlencséket tartal
mazó mészkő, MÜNSTER VILMOS kéméndi lakos bányájából, mely a községtől 
2 kmtrre D-re, az előbbinek szomszédságában fekszik. A kövek méretei, 
az évi termelés és használata ugyanaz, mint az előbbi esetben. 

1'11. - Kis-ICős.zeg (Batina," Baranyavári j.). 
a) Fekete, aprószemű, majdnem tömött bazalt, FRIGYES főherczeg 

béllyei uradalmához tartozó kőbányájából, mely 1859-ben nyittatott a 
községtől 0·25 kmtrre É-ra, a Leányvár nevű hegy tövében, a Karasicza 
folyócska mellett. A termelt kövek átlag 0·15-0·40 mtr3 nagyok és éven
kint mintegy 300 kbmtrt termelnek a bérlők : RosENZWEIG LIPÓT és TsA. 

b) Szürke, aprószemű bazalt, tele borsó- és félborsónagyságú sárgás 
mészpátmandulákkal. E kőzet GRIMMER JiNos (Kis-Kőszeg) 1870-ben nyi
tott kőbányájából való, mely az elöbb említett uradalmi köbánya mellett, 
a községtől 0·20 kmtrre É-ra fekszik. 

e) Sárgás, fekete foltos, palagonitos bazaltbrecsia, BLAU REzső (Mohács) 
1892-ben megnyitott köbányájából, mely szintén a Karasicza folyócska 
mellett, a községtöl 0·17 kmtrre É-ra fekszik. 

d) Feketés bazalt, a község tulajdonát képező, 1850~béll nyitott kő-
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bányából, mely a Duna és a Karasicza folyócska mellett, a községtől 

0·12 kmtrre fekszik É-ra. 
e) Feketés bazalt LALLos1WIC8 JAKAB (Zombor) 1890-ben nyitott kő

bányájából, mely közvetlenül a község É-i oldalán, a községi kőbánya tő
szomszédságában fekszik. 

Mind a felsorolt bazaltminták voltaképen brecsiás bazalttufá-ból 
valók. Mindegyik kőbányában évenkint átlag :200-300 kbmtr követ fej
tenek, mit a Dunaszabályozásoknál, pa.rterősítésre, sarkantyúhányásra, 
összetörve pedig és beocsini czementtel keverve, betonozásra használnak. 
Az 50-es években épült Ferencz-csatorna bezdáni zsilipénél épített beton
falhoz a szükséges kőanyag a főherczegi uradalmi és a községi kőbányák
ból került ki. 

112. - Kovaczena (Hegyháti j.). 
a) Fehéres, durvábbszemű lithothamniumos, részben pedig apróbb

szemű foraminiferás felső mediterrán mészkő, a melyet terméskő és 
műkő alakjában építkezésre használnak. 

(M. K. Á. I. 84., 85.) 
b) Sárgás, fmomszemű, puha, szarmatakorú mészkő, a községi, 1882-

ben megnyitott és tőle 3 kmtrre ÉK-re fekvő kőbányából, mely ez idő 
szerint bérbeadva nincsen. E követ azelőtt építésekre és faragásokra hasz
nálták. 

1'1'3. - Kovaczena (Hegyháti j.). 
Világos-barnás, aprószemű, felső mediterrán korú homokkő. (M. K. 

Á. I. 390.) 
1'1'4. - Kővágó-Szőllős (Pécsi j.). 
Vörös, aprószemű, jól padozott karbonátok nélküli kvarczhomokkő 

a felső-diaszból. E kőbánya, mely emberemlékezet óta van üzemben, a 
község tulajdona s nyugatra fekszik a községtől 4 kmtr-re, a pécs-sziget
vári úttól pedig 1 kmtrre. E homokkőből több méteres lapok könnyen 
fejthetők és évenként változó, olykor ezerekre menő kbmtr mennyiségben 
használják faragott és faragatlan állapotban különböző építkezésekhez. 

1'1'5. - Kővágó-Szőllős (Pécsi j.). 
Vörös, középszemű kvarczhomokkő (u. n. Szt-Jakabhegyi homokkő) 

az alsó-triaszból, a községtől ÉK-re emelkedő Szt-Jakabhegyen lévő kő
bányából. E kőzet jó épületanyagot szolgáltat, nemcsak nyersen, hanem 
megfaragva is. 

116. - Kövesd (Siklósi j.). 
Világos-barnás, tömör, alsó triaszkorú dolomit. Testszínű, igen 

finomszemű, majdnem tömött, fehér mészpáteres dolomit a középső 

triaszból (felső dolomit) TAUSZIG VILMOS (Villány) kőbányájából. E bánya, 
melyet ez idő szerint BLAU REzső (Mohács) bérel, 2·5 kmtr jól kiépített 
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kocsiúttal van összekötve a villányi vasúti állomással. Évente mintegy 
10,000 mtr3 terméskövet használ el a M. Á. V., továbbá az állam és a 
megye különböző útak építésére és fentartására. (M. K. Á. IV. 46.). 

1'i'i. - Magyar-Eyregy (Hegyháti j.). 
a) Fénytelen, fehéres, tömött, tithonkorú mészkő, a pécsi püspökség 

1850-ben megnyitott kőbányájából, a közsegtől 3 kmtrre D-re. E bányá
ban évenkint 80--: 100 kbmtr követ termelnek és zuznak apróra út kavi
csolási czélokra. 

b) Világos, nyerskávé színű, tömött, szálkásan hasadó tithon 
mészkő, a községi 1864-ben nyitott bányából, mely 0·4 kmtrre É-felé 
fekszik. E ponton évenkint 100-200 kbmtr követ fejtenek, a mi építé
sekre és úti kavics előállitására szolgál. 

1'i8. - Mohács. 
a) Világos-barnás, kovás, tömött mészkő az alsó-doggerből (Belein

niles Blainvillei-vel). A bánya, mely a nagyközség tulajdona, 1829-ben 
nyittatott, a községtől 4·5 kmtrre ÉNy-ra fekszik a szőlőhegyen. A kövek 
átlag 0·30-0·40 mtr3-res darabokban fejtetnek és évenkint mintegy 2000 
kbmtr kő lesz termelve a község utczáinak és tereinek kikövezésére, ház
és alapfalak építésére, valamint használtatik a közlekedési útak fedő
anyaga gyanánt is. 

b) Barnás és szürke, kovás mészkő, a BLAU BEzső tulajdonát képező 
és 1840-ben szintén a szőlőhegyen, 5 kmtrre a községtől ÉNy-ra nyitott 
bányából. A fentemlített czélokon kivül e7. a kő még folyamszabályo
zási munkálatokra is használtatott. Évenkint mintegy 500 kbmtr követ 
termelnek e kőbrínyában. 

1'i9. - Mánfa (Hegyháti j.). 
Barnás - sárga, középszemű, meszes kötő szerű, alsó- mediterrán 

kvarczhomokkő, a pécsi .-;zékesegyházi uradalom 1892-ben nyitott kő

bányájából, mely a községtől 3 kmtrre Ny-ra a Kecskehát nevű völgy
ben fekszik. E bányában 1 ·5 mtr3-es darabok is fejthetők s nyers állapot
ban falazási kőnek, faragva pedig lépcsőfokok, kővályúk, sírkövek készí
tésére használtatik. Évi termelés 30 kbmtr. 

180. -- Megyefa (Szt-Lőrinczi j.). 
a) Barnás-vörös, kalcziteres, tömött, bitumenes kagylómészkő, a 

községi u. n. alsó bányából, mely 1 kmtrre ÉK-re fekszik. E bányát, 
mely 1860 óta létezik, KRAUSZ És TÁRSA bérlik, kik évenkint mintegy 2000 
kbmtr követ fejtetnek e ponton mészégetésre, épület-, híd- és útépítésekre. 

b) Sötétbarnás, szürke, tömött bitumenes kagylómészkő, a községi 
u. n. felső bányából, mely 2 kmtre fekszik ÉK-re. Bérlők u. a., kik éven
kint 2000 kbmtr követ fejtenek hasonló czélokra„ E bánya 1883 óta 
áll fenn. 
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r:) Vörhenyes-sárgás, szemcsésebb crinoidás, de szintén bitumenes 
kagylómészkő, JESZENSZKY LAJOS És ANTAL tulajdonát képező u. n. alsó 
uradalmi bányából, mely 1 kmtr-re fekszik a községtől ÉK-re. A maxi
málisan 1 mtr nagy kövekből évenkint 2000 kbmtr lesz fejtve ugyanazon 
czélokra. - E bánya 1860 óta létezik. Ez a kőzet csiszolásra is alkalmas 
volna. 

d) Barnásszürke, vörös és fehér, mészpáteres, tömött, bitumenes kagyló· 
mészkő, a JESZENSZKY-féle u. n. uradalmi felső bányából, mely 1 kmtrre 
fekszik a községtől ÉK-re. Ebből 1- 2 mtr3-es darabok is fejthetők. Az 
évi fejtés mennyisége 2000 kbmtrre tehető, mit ugyanazon czélokra hasz
nálnak, mint az előbbi esetben. Tetszetős erezeténél fogva ezen kőzet 
csiszolva is jól venné ki magát. E bánya 1894--ben nyilt meg. A két utóbbi 
bánya bérlői FRANK És TÁRSAI. 

e) Világosabb barnás, tömött, bitumenes kagylómészkő, a pécsi 
káptalan bányájából, mely a községtől 1 kmtrre ÉK-re fekszik. Bérlői 
GRosz És TÁRSAI Pécsett. E bánya 1894-ben nyilt meg és a termelés éven
kint már eddig is 2000 kbmtr-re becsülhető, mit hasonló czélokra hasz
nálnak, mint az előbbi esetekben. 

181. - 2Jionyoród (Pécsváradi j.). 
a) Világos-barnás, tömött, finomszemű mészkő, zöldes erekkel, 

vékony szarukő kiválásokkal a rétegzés mentén, az alsó-doggerből (kovás 
mészkő belern11ites IJlainvillei-vel). A kőbánya, mely közvetlenül a falu 
déli oldalán fekszik, s már 1860 óta van megnyitva, MÜNSTER VILMOS 
kéméndi lakosé, a ki e követ 0·10-0·60 mtr3-es darabokban fejteti, a 
melyek faragatlan állapotban építkezésre, összezúzva pedig útkavicsolásra 
szolgálnak. Évi termelés 200--500 kbmtr. 

b) 'l'ömött, kovás foltokat tartalmazó é8 durvábbszemű crinoidás 
mészkő ugyanazon emeletből, HrnscHFELD ADOLF szederkényi lakós, 1870 
óta fennálló és a község nyugati szélén fekvő kőbányájából, melyben mtr
nel hosszabb darabot is fejthetnek. Ez a kőzet is nagyobb darabokban 
építkezésre, összetörve pedig útkavicsolásra szolgál. Évi termelés 100- 500 
kbmtr. 

18.'t. - Nádasd l.Pécsváradi j.). 
Sötétszürke, finoman szemcsé8, tömör, bitumenes, meszes homokkő a 

középső-lia8zból. A kőbánya, melyből e kőzet való, a szegszárd-pécsi 
országút mellett, a község alatt emelkedő kanyarulatnál fekszik. Tulajdo
nosai a nádasdi volt úrbéresek, bérlője BrncHoF JÁNOS és TsA Nádasdon, 
kik e kőzetet évenkint mintegy ;)00 kbmtr mennyiségben részben nyers 
épületkő, nagyobbrészt pedig uti kavics gyanánt értékesítik. 

183. - Nádasd (Pécsváradi j.). 
Sárgás, finomszemű, meszes, a réteg és elválási lapokon csillámos, 

lJr. iicha/"al'zik P . • 4 mayym· kőbányák. 3 
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alsó-mediterrán homokkő. A kőbánya, mely a községtől 2 kmtrre DNy-ra 
a szegszárd-pécsi országút mellett fekszik, 1835-ben lett megnyitva és 
a pécsi püspökségnek tulajdona. Bérlője ELBLINGEB. ANTAL kőfaragó. 

Ezen kőzetből maximálisan 3·0 X 1 ·5 X 0·40 mtr nagyságú tömböket is 
lehet fejteni. Faragottan sírkövek, lépcsőfokok, határkövek és építőkövek 
készítésére használtatik. Évenkint mintegy 150 kbmtr a fejtett kövek 
mennyisége. 

184. -- Nagy-Harsány (Siklósi j.). 
a) Világos-okker színű, tömött, felső-jura mészkő, a város közvetlen 

tőszomszédságában fekvő községi bányából. E bánya igen régi, s mostani 
bérlője KRAUSZ és WEISZ (Harsány). A termelt kövek, évente átlag 2700 
kbmtr, mészégetésre és útkavicsolásra szolgál. 

b) Hasonló minőségű kőzet a községtől 2·5 kmtrre K-re fekvő köz
ségi kőbányából, melyet FRANK MANÓ (Mohács) útkavicsolás szempontjából 
bérel. Az évi termelés átlag 6800 kbmtr. (M. K. Á. IV. 5.) 

185. - Német-Palkonya (Siklósi j.). 
Világos, barnás-szürke, crinoidás, jurakoru mészkő. 
186. -- Ófalu (Pécsváradi j.). 
Barna, vékonyan rétegzett, kvarczszemes, csillámos mész-homokkő 

a középső-liaszból. Ezen kőzetet két egymás mellett fekvő kőbányában 

fejtik a községtől 1 kmtrre DNy-ra. Az egyik HAHN JAKAB-é és 1868-ban 
lett megnyitva, a másik KALTENBACH JózsEF-é és 1870 óta van üzemben. 
E kőzet 10-15 cmtr vastagság mellett 1--2 mtr2 nagyságú lapokban 
fejthető. Ez idő szerint alig fejtenek belőle 10-15 mtr3-nyi mennyüié
get, azelőtt azonban több volt az évi termelés. E kő igen alkalmas pin
czék, hidak építésére, valamint járdarakásra is. 

181'. - Orfű (Hegyháti j.). 
Barnás-szürke, tömött, bitumenes kagylómészkő a községi 1878-ban 

nyitott kőbányából, mely a községtől vagy 2 kmtrre É-ra fekszik. Bérlője 
SP1TZER DÁvrn Kovaczenán, ki itt évenkint 70--80 kbmtr követ mészége
tés czéljából fejtet. 

188. - Pécs sz. kir. város. 
a) Szürke, finoman szemcsés, kissé bitumenes, dolomitos mészkő 

a középső-triaszból (kagylómész), a város tulajdonát képező Tettye bá
nyából. 

b) Feketés-szürke, tömött, fehér mészpáteres, bitumenes kagyló
mész a krumpli-völgyi kőbányából. 

e) Ugyanolyan minőségű mészkő a szintén városi báránykúti kő
bányából. 

d) Barnás-szürke, tömött, kissé bitumenes kagylómészkő a városi és 
ugyanolyan minőségben a PAP IsTVAN-féle szamárkúti kőbányákból. 
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e) Feketés-szürke, tömött, fehér- és sárga eres, bitumenes kagyló· 
mészkő a PAP ,JózsEF-féle felső-makári kőbányából. Mindezen kőbányák 

kavicsolá8i czélokra szolgáltatják az anyagot. 
18!J. - Pécs sz. kir. város. 
a) Sárgás-fehér, kövületes szarmata korú mészkő DEMPF IMRE kőbá-

nyáj ából, mely a vesztőhely közelében van. 
b) Ugyanott van SzrKORS:t:KI TÁDÉ-nak is kőbányája. 
Mindkettőnek anyaga építkezésre szolgál. 
e) Sárgás, tömör mészkő a PIACSEK KÁROLY-féle haviboldogasszony

hegyi kőbányából, mely nemcsak nyersen szolgál építkezésekre, hanem 
faragásra is alkalmas. (M. K. Á. I. 15iL) 

HJO. - Pécs 8Z. kir. város. 
Sárgás, számoB apró kvarczkavics zárványtól mikrokonglomerátos 

szövetű, pontusi korú mészkő, tele belemosott lithothamniumokkal, a 
KönöszTÖs .Tózs:KB' tulnjdonát képező kőbányából. E kőzet épületanyagul 
szolgál. 

1!J1. -- Pécs sz. kir. város. 
Szennyes-barna, likacsos-odvas, puhább, alluviális korú mésztufa, 

a 'l'ettye-forrás mellől. 
192. --- Pécs sz. kir. város. 
Szürke vagy sárgás, sávonkint durvább szemű rétiai korú homokkő 

(ú. n. telepnélküli homokkő), a város tulajdonát képező lámpásvölgyi kő
bányából, a várostól É-ra. Nyersen épületanyagul szolgál. 

19.'3. - Pécs sz. kir. város. 
Sárgás, durva8zemü, szarmata korú meszes homokkő a Havibol

dogasszony-hegy K-i oldalán levő kőbányából, mely KöRöszTÖS IMRE (Pécs) 
tulajdona. Ezen homokkő olyan laza, hogy csak részben használható 
darabokban terméskő alakjában építkezésre. Nagyobbrészt homok alakjá
ban használják a széjjelhulló és kirostált homokkő anyagát és alkalmazá-
8'.Ínak ez a módja Pécsett a fontosabbik, így pl. a székesegyház építésénél 
kizárólag csak innét vitték a homokot. Az évi termelés nagyon változó, 
8 felmegy néha a 2000 mtr3-ig is. 

194. - - Pécsvárad. 
a) A világos-zöldes-szürke, tömött, malmkmú (oxford-) mészkő apró 

markászitgömböcskékkel. A kőbánya községi, 1883-ban nyittatott meg a 
község közvetlen közelében, Ny-ra, a Mosó-völgyben. A fejtett dara
bok (h)--1 ·50 mtr nagyok, az évi termelés pedig mintegy 500 kbmtr, mit 
útépítésre, kútfalazás és járdarakásra használnak. 

b) Világos, zöldes-barnás mészkő, ugyanonnét a községnek egy másik 
bányájából. 

e) Vörhenyes, tömött oxford-mész, vörhenyes, de egy árnyalattal 
3* 
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világosabb foltokkal ugyanonnét, Prncrn ANTAL 1886-ban nyitott bányá
jából, a melyből évenkint átlag 100 kbmtrt útépítési czólokra fejtenek. 
Ez utóbbi csiszolva is jól venné ki magát. 

195. - Pécsvárad. 
a) Sárgás, porozus felső-mediterránkorú durvamész, ULRICH FERJ~Ncz 

tulajdonát képező, 1885-ben 1 kmtrre Ny-ra a Szánvölgyben megnyitott 
kőbányából, melyben átlag 0·50 mtres darabokat fejtenek, mit faragva 
és nyersen építkezésekre használnak. Évi termelés átlag 600 kbmtr. 

b) Világos-szürke, tömör, foraminiferadús, felső - mediterránkorú 
mészkő a községtől o·5 kmtrre ÉK-re, a Ráczok szőlődülőjében fekvő, 
1890-ben megnyitott RESCH JÁNos-féle kőbányából. E mészkő 0•30--0·8() 
méter nagyságú darabokban fejtetik, még pedig mészégetéare évenkint 
mintegy 200 kbmtr mennyiségben. 

196. - Pécsvárad. 
Feketés-szürke, tömött, erősen bitumenes, meszes homokkő, a középső 

liasz alsó részéből, FrscHER GYÖRGY 1884-ben megnyitott csigergödri kő
bányájából, a községtől o·5 kmtrre ÉNy-ra. Átlagosan 0·30 mtres darabo
kat fejtenek itt, mit összeaprítva útépítésre használnak. 

19'1. -- Pölöske (Hegyháti j.). 
Sárgás, tömör, lithothamniumos felső-mediterránkol'.Ú mészkő a 

községi, 1874-ben nyitott s tőle a községi legelőn 1 kmtrre D-re fekvő 

kőbányából, mely átlag 0·4- 0·6 mtr3-es tömböket is szolgáltat. E kőzet 
építkezésre és mészégetésre szolgál, évenkint mintegy 50 mtr3 mennyi
ségben. 

198. -- Püspök-Lak (Pécsváradi j.). 
Fehér, gyéren likacsos, foraminiferás durvamész a felső-mediterrán 

emeletből. A kőbánya mely 0·5 kmtrre a községtől D-re fekszik 1872-ben 
lett megnyitva és KLOMBAUER ÁDÁM tulajdona. E kőzet 0·40--0·5o mtr 
átmérőjű darabokban lesz fejtve évenkint mintegy 300-- 400 kbmtr meny
nyiségben, mit faragottan különböző építési czélokra használnak. 

199. - Püspök-Lak Pécsváradi j.). 
Húsvörös, csillám-szegény és szürke, csillámdús, aprószemű biotit

gránit a községi 1880-ban megnyitott kőbányából, mely a községtől 

1 kmtrre Éi-ra fekszik. E kőbányában, mely jelenleg használaton kivül 
van, útkavicsolásra és építkezésekre fejtették a köveket. 

200. -- Rákos (Hegyháti j.). 
Szürke, sárga-eres és foltos, tömött kagylómészkő a közs0gi 1878-

ban nyitott s a községtől 1 kmtrre K-re fekvő bányából. Bérlője 8P1TZER 
DÁVrn, ki e ponton mészégetésre évenkint 30--40 kbmtr követ fejtet. 

201. - Siklós. 
a) Nyers kávészinű, fehér- és vöröses-eres tömött brachiopodás 
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kagylómészkő (középső-triasz) GRüszMÜLLER ANTAL kőbányájából, mely a 
várostól 2 kmtmyire a Zuhánya dülőben fekszik. E kőzet O·S0-0·90 mtr 
vastag és 4 mtr hosszú darabokban fejthető és belőle lettek szállítva 
darabok az új budapesti országház építéséhez is, a hol díszfaragványokra 
használtatott. 

b) Ugyanolyan kőzetü a mellette fekvő HAUSZMANN 8ÁNDOR-féle 
kőbánya, melyből szintén szállítottak köveket Budapestre az országht,z 
és a m. kir. földtani intézet építéséhez. 

e) Hasonló kőzet a község tulajdonát képező csukmai kőbányából, 

melyből szintén vittek darabokat Budapestre. (M. K. Á. I. 8.) 
202. - Siklós. 
a) Húsveres, tömött, felső-jura(malm)-korú mészkő VIToRELLI ANTH 

csukma-dülői kőbányájából, mely a várostól 2 kmtr távolságban fekszik. 
b) Világos, okker-sárga, vörös-eres, tömött, felső-jurakorú mészkő 

ScHULCZ JÁNOS csukma-dülői kőbányájából. Mind a két kőbánya kőzetéből 
4 mtr hosszú és o·80 mtr vastag lapokat lehet fejteni és nyers állapotban 
ezen anyagból is kerültek fel darabok a HAUSZMANN SÁNDOR-féle kőfaragó 
és kőcsíszoló műhelybe. (M. K. Á. I. 17, 18, 19.) 

2o:J. - Siklós. 
Világos, okker-sárga, finoman szemcsés, majdnem tömött dolomit 

(felső-triasz), a Zuhánya nevű dűlő K-i lejtőjében, a várostól 2 kmtrre 
lévő városi kőbányából, a melynek kőzete építkezésekre és útkavicsolá
sokra szolgál. 

204. - Szabar (Mohácsi j.). 
Világos-barna, szemcsés, tömör mészkő az alsó-doggerból (Belem

nite.s Blanivillei-vel) tele kvarczszemekkel, a BLAU REzső tulajdonát képező, 
1840-ben nyitott kőbányából, mely Szabar és Mohács közt, utóbbi nagy
községtől 7 kmtrre ÉNy-ra fekszik. A termelt kövek átlag 0·1mtr 3 nagyok 
és az évi termelés 10000 mtr 3 tesz ki, mit útépítésre, útfentartásra, 
kőburkolatokra, folyamszabályozásra, nemkülönben felépítmények alapo
zására is szoktak használni. 

205. - Szabolcs (Pécsi j.). 
Vöröses-szürke, durvaszemű, liasz· korú homokkő. 
206. -- Szászvár (Hegyháti j.). 
Vöröses· barna, csomós, foltos, tömött, vékonyan fehér-mészpáteres 

felső-doggerkorú mészkő (klaus-rétegek). Ezen mészkő ugyancsak a Lánya 
nevű bányában fordul elő a tithon-mészszel együtt. 

201'. --- Szászvár (Hegyháti j.). 
Világos nyerskávé-szinű, tömött tithon-korú mészkő a községi, 

1 kmtrre D-re fekvő, ú. n. Lánya kőbányából, a hol dogger-korú mészszel 
együtt fordul elő. E kőbányában átlag 200- 400 kbmtr követ termelnek 
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egy év alatt, mit részint építésre és útkavicsolásra, részint pedig mészége
tésre használnak. E bánya 1870-ben lett megnyitva. 

208. - Szászvár (Hegyháti j.). 
a) Világos, okkersárga-szinü és sötétebb-szürke, tömött mészkő a 

tithon-emeletből. E mészkő a szászvári Dobos nevű kőbányából való, 
mely a községtől 1 ·5 kmtrre D-re fekszik, a hol 1886-ban lett megnyitva. 
E helyen évenkint átlag 60-100 kbmtr kő lesz fejtve, mit különböző 
közönségesebb építkezésekre és útkészítésre használnak. 

b) Sárgás, tömött tithon mészkő a Lipcse nevű kőbányából, szintén 
t ·5 kmtrre a községtől D-re. Termelési viszonyai u. a. ; házépítések és 
útkavics előállításán kivül még mészégetésre is használják. Megnyitásá
nak éve 1886. 

209. - Szebény (Pécsváradi j.). 
Sötétszürke, öregebbszemű biotitgránit, borsónagyságú, húsvörös 

földpátokkal, Szebény község kőbányájából, mely a Cseplény-dülőben, a 
községtől 1 kmtrre É-ra, 1855-ben lett megnyitva. Jil kőzet évenkint kb. 
200 kbmtrnyi mennyiségben, faragatlan állapotban falrakásokhoz hasz
náltatik. 

210. - Szederkény (Pécsváradi j.). 
Világos-szinű mészkő, 2-3 ujjnyi vastag barna, tömött szarukő

rétegekkel az alsó-doggerből (kovás mészkő, Relemnites Blainvillei-vel). 
A kőbánya, mely 1 kilométerre fekszik a községtől Ny-ra (nem-e É-ra ?), 
HERGENRÖDER JÁNOS és TsA1-nak tulajdona, a ·kik benne méternél hoss:mbb 
darabokat fejtetnek, még pedig évenkint 100-800 kbmtr mennyiségben, 
a mely nyers, faragatlan állapotban építőkőnek, összeaprítva pedig út
kavicsolásra szolgál. 

211. - Várkony (Pécsváradi j.). 
Sárgás,.tömör, gyéren aprólikacsos, foraminiferadús felső-mediterrán 

mészkő, a REscH FERENCZ tulajdonát képező, a községtől 0·5 kmtrre K-re 
fekvő és 1883-ban megnyitott kőbányából, melyben a fejtett kövek átlag 
0·40-1 ·20 méter nagyok. Az évi termelés 400 kbmtr, mi nagyobb rész
ben építkezésekre szolgál. 

212. - Várkony (Pécsváradi j.). 
Világos-szürke, középszemű, meszes kötőszerű, szarmata kvarcz

homokkő, a községi, 1880-ban megnyitott és a községtől 2 kmtrre D-re, 
a pécsvárad-pusztafalvi lít mellett fekvő kőbányából, melyben 0·40-1 ·2ö 
méteres darabok fejthetők. E kőzet sírkövek, oszlopok és egyéb kőfara

gási czikkek előállítására, úgyszintén építőkőnek használtatik. Rvi ter
melés 1200 kbmtr. 

213. - Vasas (Pécsi j .). 
·Szürke, sávonkint durvábbszemű, rétiai korú homokkő (ú. n. telep-
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nélküli homokkő), a szab. dunagőzha}ózási társaság bányájából. Ez 
anyag épületkőül szolgál úgy nyersen, mint kifaragva. 

214. - Vékény (Hegyháti j.). 
Sötétvörös, tömött, felső-doggerkorú mészkő (klaus-rétegek), a köz

seg1, 1864-ben nyitott kőbányából, mely a községtől 0·4 kmtrre D-re fek
szik. E kőbányában évenkint átlag 200-400 kbmtr követ fejtenek, mit 
nyersen építkezésre, kidolgozva oszlopokra és egyéb kőfaragói munkála
tokra használnak. 

215. - Vékény (Hegyháti j.). 
Nyers-kávészínű, tömött tithon mészkő, a községi, 1864-ben meg

nyitott kőbányából, mely a községtől 0·4 kmtrre D-re fekszik. E kőbá

nyában évenkint átlag 200-400 kbmtr követ fejtenek, mit nyersen épít
kezésre használnak, de ezen kívül kőfaragói munkálatokra is alkalmas. 

216. - Véménd (Pécsváradi j.). 
Húsvörös, középszemű biotitgránit, a község tulajdonát képező, 

1873-ban megnyitott és 0·9 kmtrre ÉNy-ra fekvő kőbányából. E kőbányá
ban 0·2-0·6 kbmtres köveket termelnek, a melyek nyers állapotban 
építésre szolgálnak. 

21'1'. - Versend (Mohácsi j.). 
a) Világos okkersárga, tömött mészkő az alsó-doggerből (Belemnites 

Rlainvülei-vel), a községi, 1785-ben nyitott és a községtől 2·6 kmtrre 
ÉNy-ra, a Bányahegyen fekvő kőbányából. E kőzetből átlag 1-2 méter 
hosszú és 0·40-0·50 mtr vastag darabokat lehet fejteni. Bérlője BLAU REzső 
Mohácson, ki évenkint mintegy 500 kbmtr követ fejtet építkezésekre, alap
falazásokra, -valamint az állami és megyei utak fentartására. 

b) Világos, barnás-szürke mészkő, ugyanonnét a BLAU REzső-féle 
1885-ben nyitott kőbányából. Ebben a kőbányában ugyancsak a fent emlí- -
tett czélokra évenkint 600--1 OOO kbmtr kő lesz fejtve. 

e) Világos, barnás-szürke, tömött, kovás mészkő ugyanott, RUDOLF 
.TózsEF-né (Német-Boly) 1890-ben nyitott kőbányájából. Ezen kőzetből 
évenkint mintegy 150-200 kbmtr fejtetik. 

218. - Villány (Baranyavári j.). 
Sötétbarna, tömött, bitumenes mészkő a középső-triaszból, gyéren 

egyes crinoida-nyéltagokkal, TAUSZIG DÁVID (Szeged) kőbányájából, mely a 
pécs-mohácsi vasut villányi állomása közelében, a községtől mintegy 
0·5 kmtrre ÉNy-ra fekszik. E kőzetből, melyet átlag 0·50 mtr'1-es darabok
ban is fejtenek, évenkint átlag 1500 kbmtrt szállítanak terméskő alakjá
ban építkezésekre, valamint útkavicsolásokra is. 

219. - Villány (Baranyavári j.). 
Világos, okkerszinű, tömött, fehér mészpáteres, feJső-jnra (malm) 

mészkő, a FRIGYES főherczeg uradalmához tartozó kőbányából, a mely 0·30 
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kmtrre fekszik a villányi vasuti állomástól. Bérlője BLAU REZSŐ (Mohács). 
Ezen kőzet terméskő alakjában használtatik különböző magánépítkezések
hez és dunaszabályozási munkálatokhoz. Zúzva pedig útépítésre is szállít
tatik. Az évi termelés 25,000 mtr3• (M. K. Á. IV. 6.) 

220. - Villány (Baranyavári j.). 
a) Világos-vörhenyes-testszinű, igen finomszemű, majdnem tömött 

dolomit a középső-triaszból (felső-dolomit), a FRIGYES főherczeg ura
dalmához tartozó kőbányából, mely a mohács-pécsi vasut villányi 
állomása mellett, a községtől mintegy 0·2 kmtrre ÉNy-ra fekszik. E bánya 
1855-ben lett megnyitva s jelenlegi bérlője BLAU fü1zső (Mohács), ki benne 
évenkint kb. 6000 kbmtr követ fejtet nyers építőanyagul, nagyobbrészt pedig 
utkavicsolásokra való használatra. 

b) Ugyanazon minőségű kőzet a BLAU REzső-féle kőbányából, mely 
a vasuti állomás közelében, a községtől 0·5 kilométerre fekszik. E bánya 
1851-ben lett megnyitva. BLAU innét évenkint mintegy 25,000 köbméter 
követ szállít útfentartási és útépítési czélokra. 

e) Téglavörös, tömött dolomit TAuszIG DÁYrn (Szeged) köbányájából, 
mely ugyancsak a vasuti állomás mellett, a községtől mintegy O· 5 kmtrre 
fekszik. Vele együtt barna, bitumenes triaszmész is fordul elő (lásd ezt). 

d) Világos-barnás, majdnem tömött dolomit ugyanazon tájról, 1 kilo
méterre a községtől ÉNy-ra, BARTONUSEK ANTAL kőbányájából. .E bánya 
1890-ben lett megnyitva és bérlője, SPITZER HERMANN, évenkint átlag 
10,000 kbmtr követ szállít építési, főleg pedig útépítési és kavicsolási 
czélokra. 

221. - Zobák (Pécsi j.). 
Fehér, fénytelen, tömött, a litografkőhöz hasonló mészkő a felső 

jurából (tithon). A kőbánya, mely a pécsi püspökségi uradalomé, 1856-ban 
nyittatott meg s a hird-szászvári út mellett Hosszúheténytől 7 kmtr-re 
fekszik É-ra. E kőzet egészen 4 mtr hosszú lapokban fejthető és éven
kint 400 kbmtr lesz felh<:tsználva a szomszédos útak kavicsolására. 

222. - Zsib'l'ik (Pécsváradi j.). 
Barna, tömött, erősen bitumenes mészhomokkő az alsó-liaszból. 

A kőbánya, melyből e kőzet való, Zsibrik községé, mely azt 1857-ben 
nyitotta meg. Fekvése 1 kmtrnyire DNy-ra. A kőfaragásra is alkalmas, és 
lehet belőle 0·60x2·0 mt.r darabokat is fejteni. Jelenleg 400-500 kbmtrt 
fejtenek, megjegyezvén, hogy a termelés azelőtt, mikor a lakosság jobb
módban élt, nagyobb volt. E kőzet nyers állapotban kútak, pinczék fala
zására és házak építésére szolgál; a Duna-Drávai Vasút építése alkalmá
val pedig faragottan műszaki építkezésre is alkalmazták. 
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6. BARS VÁRMEGYE. 

22.1. -- Alsó-Hámor (Szt-Kereszti j.). 
Rzürke, öregs7,emű granodiorit (régebben orth. kv.-trachit, SzABÓ), 

egyes diónagyságú, sötétszürke hazisos kiválásokkal. A bánya községi, s 
bérlője HonÁRrn: IsTYÁN (Beszterczebánya), ki azonban ez idő szerint nem 
fejteti a követ. Zsarnócza vasúti állomásáig• 6 kilométer jó karban tartott 
út vezet. (M. K. Á. III. 57.) 

f!24. -- Bars-&klenó (Szt-Kereszti j.). 
Sötét-szürke, finom$zemű, bitumenes felső-triaszkorú dolomit a 

községi kőbányából, mely a községtől 0·5 kmtr-re D-re fekszik. Ezen 
kőzet mészégetésre és útkavicsolásra használtatik, évenkint változó meny
ségb(jn. 

22t>. - Bartos (Garam-Szt-Kereszti j.). 
a) Fehéres, tömött s csak a rétegesség mentén odvas édesvízi 

kvarcz \limno-kvarczit) a b.-szt-kereszti uradalomhoz tartozó kőbányá
ból, mely Ó-Körmöcskétől mintegy B kmtr távolságban fekszik. Távolsága 
a garamberzenczei vasúti állomástól 12 kmtr. A rendesen termelt kövek 
0·10-0·50 mtr3 nagyok, a miket azután kifaragva malomkőgyártásra 
használnak. 

b) Rozsdafoltos, likacsos, odvas édesvizi kvarcz, mely ugyancsak 
a püspöki uradalmi területen a m. kir. II. számú akna fölött fordúl elő. 

Rendes kőbánya nincsen, bár a kőzet tetszés szerinti nagyságban fejthető 
és épületkőnek alkalmas. 

226. - Csiffár \Verebélyi j.). 
Vörhenyes-szürke, szarukőnemű, tömött alapanyagú biotitos ande

zit nagyobb porfirosan kiválott plagioklászokkal, a nagyszombati érseki 
papnövelde tulajdonát képező, 1854-ben megnyitott kőbányából. E bá
nyát, mely a községtől 3 kmtr-re fekszik K-re, jelenleg HECHT JózsEF ÉS 

BERNÁTH N. bérlik, a kik évenkint mintegy 2000 kbmtr. anyagot útkavi
csolási czélokra fejtetnek. Azonkívül építkezésekhez és kútkirakásokhoz 
is használják. 

221. - Dallos (Garamszentkereszti j.). 
Vöröses, középszemű biotit-amfibol-andezit. A kőbánya tulajdo

nosa a község és a m. kir. erdőkincstár. A fejtőhely 31/2 órányira fekszik 
a berzenczei vaRúti állomástól. A kőzet tetszésszerinti nagyságban fejt
hető; az évi termelés mennyisége csekély. Többnyire csak helyben hasz· 
nálják terméskő alakjában építkezésekre, de 1884-ben készítették ebből 
a kitünően faragható anyagból a körmöczi kir. pénzverőhivatal lépcsőit 

és ajtó- és ablaktokjait is. 
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228. -- Dallos (Garamszentkereszti j.). 
Szennyesfehér, perlites tajtkőtufa a községi kőbányából, mely Ga

ramberzenczéről és Körmöczbányáról egyaránt 3 órányi távolságban fek
szik. A kőbányában 1--1·5 mtr3 nagyságú darabok fejthetők, a miket a 
környéken építkezésre használnak. 1884-ben Körmöczön használták a 
m. kir. pénzverőintézet párkányfalazatához. 

229. - Geletnek (G~ramszentkereszti j.). 
Vörhenyes, likacsos hidrokvarczitos riolit (kvarcz-trachitl, a m. kir. 

erdőkincstár (Zsarnócza) tulajdonát képező kőbányából, mely a községtől 
3-4 kmtr-re K-re 900 mtr t. sz. f. magasságban fekszik. A bánya bér
lője MAJERSZKY lsTVÁN És TsA1. A termelt kövek átlag 0·30-2·00 mtr 
átmérőjűek és az átlagos évi termelés 1200 drb. malomkövet teszen, a 
mire ezen kőzet kiválóan alkalmas. Használják azonban még koczka
kövek és egyéb építészeti, szerkezeti kövek kifaragására is. A bánya 1600 
körül lett megnyitva. 

280. -- Gyékényes (Verebélyi j.). 
a) Vörhenyes-szürke, zsírfényű, aprószemű, pontusi-korú kvarczit

homokkő a közalapítványi uradalom tulajdonát és WAssERWOLF LIPÓT 

bérletét képező igen régi bányából; mely a községtől 0·5 kmtrre ÉK-re 
fekszik. E kőzetből évenkint mintegy 50 kbmtrnyi anyagot fejtenek, mit 
részint építkezésekre, részint pedig útkavicsolásra használnak. 

b) A községi, szintén igen régi kőbánya, ugyanazon kőzetet tartal
mazza, s ezen kőbánya 0·2 kmtrre fekszik a községtől D-re. Itt is kb. 
50 kbmtr anyagot fejtenek hasonló czélokra. 

28.1. - KörmÖc?tbánya szab. kir. és főbányaváros. 
Sötét-szürke, doleritos, tömör piroxén-andezit a város tulajclonát 

képező és évszázadok óta mívelés alatt álló kőbányából, mely a város
tól 1 ·7 kmtrre ÉNy-ra a Sturz nevű dűlőben fekszik. Ezen kőzet átlag 
0·025 mtr s nagyságú darabokban évenkint 1000 mtr 3 mennyiségben ma
gasúti és vízi építkezésekre, összezúzva pedig hasonlóképen 1 OOO mtr 8 

mennyiségben útkavicsolásra használtatik. 
282. --- Körmöc:tbánya szab. kir. és főbányaváros. 
Barna, középszemű, szarukő-szerüen tömött alapanyagú, gyéren 

biotitot és amfibolt tartalmazó piroxén-andezit, melyben a porfirosan 
kiválott plagioklászok kaolinosan mállottak. A kőbánya SALAMIN KELEMEN 
tulajdona, ki azt a várostól J ·8 kmtrre ÉK-re a Dornstein nevű dűlőben 
1870-ben megnyitotta. Ezen kőzet, mint falazati kő, átlag 0·025 mtr 3 

nagyságú darabokban évenkint mintegy 1000 kbmtr mennyiségben fejte
tik, faragva pedig vasúti és gépkőlapoknak használtatik évenkint vagy 
50 kbmtr mennyiségben. 
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233. -- Léva r. t. város. 
Sötétebb és világosabb-szürke, vörös-eres, tömött felső-triasz-korú 

mészkő, a város tulajdonát képező s 1869-ben megnyitott ó-lévai kőbá

nyából, mely a várostól 3 kmtrre DK -re a szőlőhegyen fekszik. Ezen 
kőzetből évenkint 0·30-0'50 mtres darabokban kb. 700-800 kbmtrt 
fejtenek, mit részint útkövezésre, részint pedig kavicsolásokra használnak. 

234. - L'utilla (G.-Szt.-Kereszti j.). 
Szürkés-fehér, odvas, különben tömött édesvizi kvarcz, a község 

volt úrbéreseinek és a beszterczebányai püspöki uradalomnak tulajdonát 
képező két kőbányából, mely a községtől 4 kmtrre ÉK-re a Keluha és 
Ludány nevű erdőrészben fekszik. A két kőbányát ScHWARCZ, BEHRLE és 
'fÁRSA «Kárpáti malomkőgyán társasága bérli. A fejtett kövek 0·30-
1 ·20 mtr. átmérőjűek és 0·20- -0·45 mtr. vastagok, és ezek részint félig 
kidolgozott nyers állapotban Morceau neve alatt kerülnek kereskedésbe, 
részint pedig körsector alakban finomra kidolgozva, ásvány- és lisztörlő 
malomkövekké lesznek összeállítva. 

23l$. - - Mohi (Verebélyi j.). 
a) Sötét-szürke, doleritos, likacsos piroxén-andezit a zsellérek 

tulajdonát képező, igen régóta fennálló Kishegy nevű kőbányából. A bánya 
a községtől 2 kmtrre ÉNy-ra fekszik. A fejtett kövek nyers állapot
ban helyi építkezésekhez használtatnak. A termelés a szükséghez képest 
változó. 

b) Sötét-szürke, aprószemű, tömör piroxén-andezit a volt úrbéresek 
Dobricze nevű kő- és kavicsbányájából, mely a községtől 2 kmtrre 
É-ra fekszik. Ezen kőzet építkezésekhez, kútkirakáshoz, valamint útkavi
csolásra is használtatik. Az évi termelés ez idő szerint csekély. 

23(). - - Ó-Körmöcske (Szt-Kereszti j.). 
Vörhenyes-szürke, finomabb és durvább, likacsos-szivacsos, litofizás 

biotitos riolit a beszterczebányai püspökség Szmolnik (1860) és Meszka
Ceszla (1888) nevű kőbányáiból, a melyek közül az előbbi 1 kmtrre ÉK-re, 
az utóbbi pedig 2 kmtrre DK-re fekszik a községtől. A termelt kövek 
átlagosan ()·5 kbmtresek, az évi termelés pedig a két kőbányában együtt
véve kb. 4000 kbmtr, a mit leginkább szerkezeti kövek faragására hasz
nálnak. 

23'1'. - UJbánya sz. kir. bányaváros. 
Vöröses és violásszinű, durva-szemű, likacsos hidrokvarczitos riolit, 

(orth. kvarcztrachit) szferolitos alapanyaggal. A bánya, melyből e kőzet 
való, a Himmelreich hegyen fekszik 680-730 mtr. magasságban, a hol 
1835-ban nyittatott meg. Tulajdonosa a város, a mely azonban a malom
kőgyár r.-társaságnak bérbe adta. Ezen kőzet kizárólag malomkőgyártásra 
szolgál. A kész kürnk egy darabból dolgozva 0 íi3- -1 ·58 mtr átmérőjűek 
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és 0·185-0·96 mtr vastagok szoktak lenni. Az évi termelés átlag 1600-
1800 db malomkő. 

238. - U.ibánya szab. kir. bányaváros. 
a) Szennyes-fehér, középszemü riolit (biotit-kvarcztrachit) a városi 

kőbányából, mely a várostól O·;) kmtrre ~JK-re a Himmelreich nevű hegyen 
fekszik. A bánya 1890-ben lett megnyitva és a malomkő részv.-társ. által 
bérbe véve, mely ezen kőzetből 1 x2·5x0·30 mtr nagyságú köveket töret 
s belőlük hekto- és kilométerjelzőket, fedőlapokat, lépcsőfokokat, sírke
reszteket s több effélét faragtat. Az évi termelés eddigelé csak 50-60 mtr 8• 

b) Vörög, hidrokvarczitos, likacsos, biotitos riolit (orth. kv. trachit), 
a Himmelreich hegyen fekvő ú. n. bucsinai kőbányából, mely a várostól 
6 kmtrre É-ra fekszik. E bánya 1891-ben nyittatott meg és jelenleg az 
újbányai malomkő r.-társaság tulajdona, mely belőle malomköveket és 
épületekhez való szerkezeti köveket faragtat. Az évi termelés eddigelé csak 
40-50 mtr3• (M. K. Á. IV. 62.) 

239. - Ujbánya szab. kir. bányaváros. 
a) Zöldes-szürke, apró-likacsos biotit-andezit a városi Kékkő nevű 

kőbányából, mely 1 ·5 kmtrre DNy-ra az országút mellett fekszik. A kő
bánya igen régi s tulajdonosa az ujbányai malomkőgyár r. t. A benne 
fejtett darabok átlag o·2fí-1 ·0 mtr 3 nagyok, a melyekból fedőlapokat, 

járda- és határköveket faragnak a város számára. Az évi termelés 10-
15 mtr 3 szokott lenni, de a bánya ezidő szerint üzemben nincsen. (M. K. 
Á. IV. 70.) 

b) Barna, öregszemű, mállott amfi.bol-andezit a Pinga nevű kőbá
nyából, mely az ujbányai malomkő r. t tulajdona. Ezen kőzet azelőtt 
Ujbánya város építkezéseihez használtatott, de ezidő szerint üzemen kívül 
van. (M. K. Á. IV. 72.) 

240. - Vihnye (Garamszentkereszti j.). 
Vöröses, fehér pettyes riolit a kőtengerből. A vöröses, likacsos alap

anyagban fénylő orthoklasz, fehér kaolinos oligoklász és víztiszta kvarcz
szemek láthatók. Tulajdonosa a község, bérlője ScHWARTZ·BEHRLE és 'nRsA 
(Garam-Szent-Kereszt). Ezen kőzet mindenféle építkezésekre használtatik 
s különösen műkövek faragására alkalmas. Malomkövet is készítenek 
belőle. \M. K. Á. IV. 60.). 
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7. BEREG VÁRMEGYE. 

241. - AlsÓ-Hrabonicza (Munkácsi j.). 
Barna, középszemű piroxén-andezit gróf ScHÖNBOI\N ERWIN 188:3-ban 

nyitott kőbányájából, mely 0·5 kmtrre fekszik a község keleti részén. 
E kőzet útépítésre, kisebb részben házépítésre használtatik, évenkint 
mintegy 800 kbmtr mennyiségben. 

242. - Bene (Tiszaháti j.). 
a) Szennyes-fehér, likacsos-szivacsos hidrokvarczitos riolit KATZ 

SALAMON és STEINBERGER SÁMUEI, kőbányájából, mely a községtől 2 kmtrre 
fekszik és 188;) óta létezik. Kőzete épületanyagul szolgál, valamint 
malomkő gyártásra is. Évenkint 40-50 drb malomkő készül belőle. 

b) PARRAGH JÁNOS ('l'isza-Újlak) kőbányája ugyanott 187:t óta létezik 
és évenkint kb. 100 kbmtr épületkövet fejtenek belőle. 

e) Vörhenyes, likaci-;os, hidrokvarczitos riolit, a likarsokban alunit 
kristály-bevonatokkal. A kőbánya, mely 1 kmtrnyire fekszik a községtől, 
1891-ben lett megnyitva s BARTHA ÖDÖN (Beregszász) tulajdona. Anyaga 
malomkő-faragásra szolgál s évente mintegy :10-40 darabot faragnak 
belőle. (H. ö. M. K. A. I. 20:t--4. ). 

243. - Bwregszász. 
a) Fehér hidrokvarczitos riolit, a város tulajdonát képező sárok

hegyi kőbányából, mely 1830 körül lett megnyitva. 'l'ávolsága a várostól 
3 kmtr ÉK-re. A termelt kövek maximális nagysága 0·05 mtr3, az évi ter
melés 200 kbmtr, mit kizárólag útkövezésre használnak. 

b) fehér, likacsos-szivacsos, hidrokvarczitos riolit, a likacsokban 
kaolinnal. E bányát Kőfaragó bányának nevezik. Tulajdonosa a város, mely 
azt 1830 körül nyitotta. A bánya 5 kmtr távolságban DK-re a muzsalyi 
Nagyhegyen fekszik. Termelhetők benne 0·6 mtr3- es darabok is. Azelőtt 
megkisérlették malomkőnek, valamint épületekhez faragott kő gyanánt 
alkalmazni, a mivel azonban később felhagytak. 

e) fehéres, likacsos-szivacsos, hidrokvarczitos riolit; a likacsok 
üresek, s ennélfogva a kőzet könnyű. A bánya, mély a város tulajdonát 
képezi, a Borzlyuk nevet viseli és 1810 óta áll fenn s ;~ kmtrre fekszik a 
várostól DK-re, a Nagyhegynek Kigyós felőli oldalán. E kőzet maximá
lisan 0·3 mtr3-es darabokban termelhető s az évi termelés mennyisége 
öOO mtr3-re becsülhető. E kőzetet e'gy darabban malomkő faragására 
használják, a hulladék ellenben kisebb építkezésekre szolgál. 

d) fehéres, aprólikacsos, hidrokvarczitos riolit, 3 kmtrre a város
tól É-ra a Sárokhegyen lévő s TAR JÁNOS ügyvéd tulajdonát képező kő
bányából, hol az 1880-ban lett megnyitva. Legnagyobb fejthető darabjai 
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O· J mtr3-esek, az átlagos évi termés 200 mtr3• · E kőzet nyers állapotban 
utakra és épületekhez használtatik. 

244. - Beregszász. 
a) Violás, litoiditos, kvarczosodott riolit, a likaesokban finom 

kvarczbevonatokkal. Az 1892-ben nyitott kőbánya az Aranyosi nevet viseli 
és STEINBERGER LIPÓT (T.-Ujlak) tulajdona. Eddigelé e kőzetet csak egy 
esetben használta a GREGF:RSEN budapesti építészeti czég a t.-ujlaki vas
hid oszlopaihoz. Azóta a bánya szünetel. 

Ugyan e helyen kevésbé likacsos riolitot fejtenek TYAROSKA MIHÁLY 
1862-ben nyitott kőbányájában is. 

b) Violás, litoiditos, kvarczosodott riolit, tele apróbb likacsokkal. 
A bánya, mely a városé, 4 kmtrre D-re fekszik a Kishegyen, hol 1830 
körül lett megnyitva. Távolsága a vasúttól 3 kmtr, a kassa--jablonczai 
úttól pedig 1 ·5 kmtr. A termelt kövek maximális nagysága O·t mtr, az 
évi termelés 1500 kbmtr. Ezen közet két osztályba soroltatik: az első 
osztályba a nagyobb lapos kövek tartoznak. Ezek vastagsága 7-25 
cmtr, lapjuk ellenben 0·50-0·80 mtr2-ig állítható elő. Ezen elsőosztályú 
kő járdákhoz, fedőkövekre és kútépítésre használtatik. A másodosztályú 
kő kisebb és szabálytalan darabokban raktároztatván, méretei különbözők 
és többnyire házépítésre, utczakövezésre és ritkábban kútépítésre is szol
gálnak. 

Ugyanitt van gróf ScHÖNBORN ERVIN uradalmának is egy kőbányája, 
mely az egészen az előbbihez hasonló kőzetből évenkint vagy 100 kbmtrt 
fejtet építési czélokra. · 

e) Vörhenyes, litoiditos riolit, TAR JÁNOS ügyvéd tulajdonát képező, 
2 kmtrre K-re, a Kerekhegy csúcsán fekvő kőbányából, melyből átlag 
évenkint 100 kbmtrt fejtenek, mit faragatlanul, építési czélokra használ
nak. A kőzet padozott. Jelenleg a bánya, mely 1860-ban lett megnyitva, 
szünetel. (M. K. Á. I. 201.). 

245. - Beregszász. 
Fehér, likacsos, hidrokvarczitos riolit, a likacsokban alunit kris

tályokkal. E kőzet a várostól 4 kmtre K-re, a Nagyhegy K-i részén fekvő 
ú. n. derekaszegi kőbányában fordul elő. Tulajdonosa gróf ScHÖNBORN 
ERwIN uradalma, mely évenkint mintegy 1500 mtr3-t termeltet belőle 
épületekhez. Ebből égették azelőtt P.-Kerepeczen a timsót. 

246. - Ber·egszász- Vég-Ar·dó (Tiszaháti j.). 
Fehér riolit, a WEISZ JózsE~ (Beregszász) tulajdonát képező s a köz

ség belterületén fekvő kőbányából, melynek kőzete nyersen építkezésekre 
szolgál. Megnyit.ásának éve 1894; évi termelés 100--200 mtr3• 

b) Szürkésfehér, aprólikacsos, kvarczosodott riolit a WEISZ JózsEF 
(Beregszász) tulajdonát képező s a községtől 1 kmtrre fekvő kőbányából, 
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melynek anyaga nyersen építkezésekre szolgál. A bánya nyitása 1894-ben 
történt; az évi termelés mennyisége 200 kbmtr. 

·e) U. a. kőzet a JEZKOVICS foNÁcz (Gát) tulajdonát képező 189:~-ban 
megnyitott kőbányából, mely a község belterületén fekszik és évenkint 
l 00 kbmtr épületkövet szolgáltat. · 

d) Barnásfehér, kevésbé likacsos riolit, a PoGÁNY JÁN08 (Beregszász) 
tulajdonát képező, 1892-ben a község belterületén nyitott kőbányából, 

mely évenkint 200 kbmtr közönséges épületkövet szolgáltat. 
e) Szürke, litofizás-likacsos riolit, az úrbéres közönség kőbányájából, 

mely 1 kmtnyire fekszik a községen kívül. A bánya 1871-ben lett meg
nyitva; az évi termelés átlag 200 kbmtr, mit nyersen és faragva használ
nak ház- és hidépítésekre. 

f) Szürke, litofizás·likacsos riolit, SzILÁGYI KÁROLY 1874-ben a köz
zégtől 1 kmtr távolságban nyitott kőbányájából, a melynek kőzete nyersen 
és faragva ház- és hidépítkezésekre szolgál. Az évi termelés mennyisége 
átlag 200 kbmtr. 

24?'. - Bereg-Szőllős (Munkácsi j.). 
Sötétszürke, aprószemű piroxén-andezit, a gróf ScHÖNBORN E. tulaj

donát képező kőbányából. mely vagy 3 kmtrre fekszik ÉK-re. A lapok
ban előforduló kőzet évenkint kb. 10 kbmtrnyi mennyiségben fejtetik. 
E kőzet nyers állapotban ház- és kútépítésre, valamint útkavicsolásra is 
szolgál. 

248. - Cserhalmn (Felvidéki j.). 
Sötétszürke, vörösfoltos, aprószemű piroxén-andezit, VASZKÓ JÁNOS 

(Huszt) 1880-ben nyitott s a község belterületén fekvő kőbányájából. 

E kőbánya épületkövet szolgáltat, évenkint mintegy 150 kbmtr mennyi
ségben. 

249. - Déda (Tiszaháti j.). 
a) Vörhenyes, fehérfoltos riolit, LÉTAI MENYHÉRT 1895-ben 5 kmtr-re 

a községtől ÉNy-ra nyitott kőbányájából. Az évi termelés kb. 150 kbmtr-t 
tesz ki, mit nyersen építkezésekre használnak. 

b) SzürkéS~fehér riolit, ugyanazon birtokosnak egy másik, 1889-ben 
nyitott bányájából, mely az előbbinek szomszédságában fekszik s évente 
mintegy 100 kbmtr nyers építőkövet szolgáltat. 

250. - Frigyes/alva (Munkácsi j.). 
11) Sötétszürke, aprószemű piroxén-andezit, a gróf ScHÖNBORN ERWIN. 

tulajdonát képező kőbányából, mely a községtől 1 kmtr-nyi távolságban 
D-re a Hutta-hegy ÉK-i oldalán fekszik. A kőzet nagy táblákban fejt
hető s az évi termelés mintegy 100 kbmtr-re tehető. Négyzet lapokká 
idomítva járdaburkolatra szolgál. A bánya megnyitásának éve ismeretlen. 

b) Barna, aprószemű piroxén-andezit, gróf ScHÖNBORN ERWIN tulaj-
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donát képező, a község tőszomszédságában a Zsornina- hegy tövében em
beremlékezet óta létező kőbányából. Bérlője MEisELS A. JózsEI<' (Munkáes), 
ki e kőzetet úti kavics termelésre használja fel. 

2S1. - Gelénes (Mezőkászonyi j.). 
Violás, szalagos, litoiditos riolit, VERES LÁS:t;LÓ Nagy-Köves nevü 

mintegy 1 kmtrre ÉK-re fekvő kőbányájából, hol az 187 J-ben nyittatott 
meg. A bánya jelenleg nincsen üzemben. 

2/)2, -- I.qléncz \Munkácsi j.). 
a) Barnás-szürke, aprószemű piroxén-andezit a községi kőbányá

ból, mely 1880-ban az úrbéresek erdejében, a községtől 1 kmtr-re D-re 
nyittatott meg. E kőbányát BoGDÁN ILLÉS (lgléncz) bérli, ki évenkint kb. 
1000 kbmtr anyagot fejtet úti kavics előállítására. 

b) Vörhenyes-sárga, középszemű piroxén andezit a munkács
beszkidi vasútvonal 80. sz. szelv. mellől. (M. K. Á. I. 239.) 

2l$3. - Igléncz (Munkácsi j.). 
Szürke, sávonként konglomerátos piroxén-andezittufa. (M. K. A. 

I. 257.). 
254. - - Ilosva (Felvidéki j.). 
Sötét-szürke, aprószemű piroxén-andezit KoMLÓSY BÉLA 1895-ben 

a községtől 1 ·5 ~mtr-re É-ra nyitott kőbányájából. E kőzet a közlekedési 
útakra használtatik úti kavicsnak. 

255. - Ilosva (Felvidéki j.). 
Alluviális, sötétszinű, egészen tyúktojás nagyságú piroxén-andezit

kavics a községen átfolyó Ilosva patakból. Ezen anyag útkavicsolásra 
szolgál. 

256. - Iványi (Munkácsi j.). 
Barnás-szürke, aprószemű piroxén-andezit, a község tulajdonát 

képező és a hatvanas évek óta megnyitott kőbányából, mely 5--6 kmtr-re 
fekszik ÉK-i irányban. Ezen üde kőzet táblásan válik el, ép úgy, mint 
a frigyesfalvi és ajánlható járdakövek készítésére, valamint vizi építke
zésekhez is; jelenleg azonban rendes üzemben nincsenek, a mennyiben 
csakis a községi lakosok fedezik belőle csekély kőszükségletüket. 

251. - Kigyós (Tiszaháti j.). 
Szürkés-fehér, likacsos hidrokvarczitos riolit, a likacsokban tridy

mittel, kvarcz-kristályokkal és olykor kővelővel. E kőzetet két egymás 
mellett fekvő kőbányában fejtik, a közsrgtől 1 kmtr-nyire. Az egyik 
bánya a ref. egyházé, a másik KATZ fofü\.cz-é, s mind a kettőnek nyitási 
éve 1875. E kőbányákban csakis közönséges épületkövet fejtenek, éven
kint mintegy 100 kbmtr. mennyiségben. 

258. - Kisfalud (Felvidéki j.). 
Szürke, durvaszemű likacsos piroxén-andezit a község és NizsA-
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LOVSZKY örökösei között per tárgyát képező kőbányából, mely a községtől 
2 kmtrnyire ~~K-re fekszik. Ritkán fejtenek e bányában építkezésre való 
köveket. 

25!). - Kis-Szolyva (Szolyvai j.). 
a) Szürke, csillámos, meszes, kárpáti homokkő a gróf ScHÖNBORN 

ERVIN tulajdonát képező; 1886-ban megnyitott Volecsna nevű kőbányá

ból, mely a községtől 6-7 kmtrnyire ÉK-re a Beszkid határhegységben 
fekszik. Évenkint mintegy ::2000 kbmtrt fejtenek, mit útépítésre, épületek 
és hidak építésére használnak. 

lJ) Gróf ScHÖNBORN ERvrn-nek Drugó nevű banyája az előbbinek 

közelében hasonló kőzetet tár fel. Felhasználása is ugyanaz, mint az 
előbbi esetben. 

i:) Ugyanolyan kőzet fordul elő a harmadik, Beszkid nevű bányá
ban is, mely szintén gróf ScHÖNBORN E. uradalmához tartozik. 

d) Ugyanott fekszik a Pudkosár nevű, 1886-ban hasonló kőzetben 
megnyitott kőbánya, mely szintén gróf ScHÖNBORN ERvIN-é, mely azonban 
jelenleg nem aknáztatik ki. (H. ö. M. K. A. I. 277-279.) 

260. -- Klacsan6 (Munkácsi j.). 
Vörhenyes-barna, durvább-szemű piroxén-andezit a Gallis-hegyről, 

a községtől két kmtrnyire DK-re. E hegyen 3 kőbánya van: HuBERT-SPÁNYI 
EmTH-é (Munkács) 1872 óta, Munkár;s városá-é 1875 óta, SALZBERGER és 
TÁRSAI·é 1885 óta. A városi bánya jelenleg szünetel. A másik kettőből 

azonban évenkint 500-1000 kbmtr anyagot fejtenek, házépítkezésekre, 
főleg azonban útkavicsolásra. 

261. -- Koml6s (Felvidéki j.). 
a) Világosabb-szürke, középszemű, mállófélben levő piroxén-ande

zit a KoMLÓsr-család tulajdonát képező s 1876 óta létező bányából, mely 
4 kmtrnyire D-felé a Dorzsa mentén fekszik. E kőbányából épületkövek és 
útikavics kerül ki, évenkint mintegy 200 kbmtr mennyiségben. 

b) Szürke, középszemű, tömör piroxén·andezit SCHÖNFELD MózEs 
és TÁRSA kőbányájából, mely az előbbinek szomszédságában fekszik s 
1876 óta létezik. Az évi termelés kb. 200 kbmtr. 

262. - Lauka (Munkácsi j.). 
Sötét-barna, aprószemű, piroxén·andezit, a község tulajdonát képező 

s már a hatvanas évek óta fennálló kőbányából, mely vagy 2 kmtrnyire 
fekszik É-"ra az iványi kőbánya szomszédságában. Ezen andezit is táblá· 
san válik el s ugyanazon czélokra szolgál, mint az iványí. Azonkívül 
kutakat is szoktak vele kirakni. Eddigelé e bánya csakis a helyi kőszük

ségletet fedezi. 
263. -- Mező-Tarpa (Tiszaháti j.). 
ci) Szürke, tömött alapanyagú, fehér földpátos piroxén-andezit a 

Dl'. Schafarzik F'. ,! magyar kőbányák. 4 
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vármegye közönségének kőbányájából, ·mely a községtől :~ kmtrnJin- K-w 
a Nagyhegyen fekszik. A kőbánya 1855-ben lett megnyih"a s éc ,_ 
1500- 2000 kbmtr útakra való anyagot szolgáltat. 

b) Az erdélyi ev. ref. egyház kőbányája ugyanott 11-'~H óta áll ... 
és évenkint vagy 1600 kbmtr anyagot szolgáltat. 

e) FRIEDMANN és KLEIN bányája ugyanott 600-11100 kbmtrt. E W.,. 
1860 óta áll fenn. 

d) FRIEDMANN és Krnrn 1893-ban nyitott bányája a Kishegyen. :J ....._ 
nyire a községtől K-re, 400-600 kbmtrt szolgáltat. 

e) SüTŐ ANTAL kőbányája, mely 1895-ben lett megnyitva.~ 
fekszik s kőszolgáltatása 100 kbmtr. 

264. · - .... Yező-Kászony. 
a) Violás-szinű, szalagos, litoiditos riolit, UszKAY ZSIGJIO~ :S.C,

csillagos nevű, mintegy 1 kmtrnyire É-felé fekvő, 1875-ben wepji-, M 
kőbányájából. E kőzetet csak alkalomadtán és faragatlanul hasznéljé' 

b) Vörhenyes, litoiditos riolit, BuTTKAY FERENCZ tulajdonát-,
Kövessor nevű kőbányából. Fekvése 1 kmtrre a községtől É-ra.. Biri ~ 
melés 200 kbmtr. 

e) Violás-szinű, szalagos, litoiditos riolit, az id. TATÁR Isnís tllllj
donát képező Csillagos nevű bányából, mely az előbbiek szomniH9i 
ban 1865 óta létezik. Évi termelés 300 kbmtr. 

d) Violás, szalagos, nagyobb-likacsú litoiditos riolit a &,. ,..._ 
megye közönsége tulajdonát. képező Nagycsillagos kőbányából a _.., 
1880 óta létezik. Azelőtt szaporán fejtettek itt követ, de jelenleg Mii '' 

az üzem. 
e) Violás litoiditos riolit a községi bányából, mely az előblii...i 

egy csoportban fekszik és 1879 óta áll fenn. Távolsága a községtöl 0-5 ....._ 
E bánya régóta szünetel. 

f) Barnás-szalagos litoiditos riolit, a községi ú. n. kishegyi ...,... 
ból, mely tőle csak 0·25 kmtrnyire fekszik és 1879 óta fennáll. Jel ... 
ez is szünetel. 

g) Violás litoiditos riolit, BuTTKAY FERENcz Nagyköves neTIÍ W... 
nyájából, mely 1 kmtrnyire É-felé fekszik és 1867 óta fennáll. Évi terme
lés mintegy 300 kbmtr. 

h) Violás-szalagos litoiditos riolit, SzÁNTÓ SÁMUEL Nagyköves ..a 
kőbányájából, mely 1882 óta (1 kmtr ÉK-re) létezik, de jelenl~g itt -
fejtenek követ. 

i) Ugyanolyan kőzet a SzÁNTÓ SÁMUEL tulajdonát képező Óriás Dni.. 
1874-ben 1 kmtrnyire D-re nyitott kőbányából. A bánya jelenleg aií
netel. 

k) Ugyanoly kőzet, TIUEBWASSER FARKAS szt.-kúti bányájából, melJ" 
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1868-ban 1 kmtrnyirn DK-re lett megnyitva. -Az évi termelés mintegy 
500 -600 kbmtr, mit nyers állapotban különböző egyszerübb építkezé
sekre használnak. 

l) Violás-szalagos riolit, GLAUB HERMANN Nagycsillagos nevű, 1 kmtr
nyire "BJK-re fekvő kőbányájából, mely t860-ban lett megnyitva. Évi ter
melés kb. 200 kbmtr. 

rn) Violás-szalagos riolit, KoszTA AMBRUS szt.-kúti bányájából. Meg
nyittatott 1878-ban, de jelenleg nem fejtik benne a követ. 

n) Ugyanazon kőzetSzt.-KútróL HoRTHY GYULA 1860-ban megnyitott, 
de jelenleg szünetelő bányájából. 

o) Vöröses-szalagos riolit, HAMAR ISTVÁN Nagyköves nevü bányájá
ból, mely 1859 óta fennáll és még jelenleg is évenkint átlag 300 kbmtr 
követ szolgáltat. 

p) Barnás-szalagos riolit, RózsA IMRE szt. -kúti bányájából. E bánya 
1 kmtrnyire ÉK-nek fekszik, hol 1893-ban lett megnyitva. Évi termelés 
300 kbmtr. 

q) Fehér-szalagos, kilúgzott. lrnolinos riolit, PÉCHY lLoNA Veresmáj 
nevű kőbányájából, mely 0·12 kmtrre D-re fekszik. E bánya 1890-ben 
nyittatott meg. Évi termelés 300 kbmtr. 

r) Violás-szalagos litoiditos riolit, VÁRADY ISTVÁN Gebő nevű kö
bányájából, mely mintegy 0·5 kmtrnyire D-re fekszik és 1855-ben nyit
tatott meg. Az évi termelés kb. 300 kbmtr. 

s) Vöröses litoiditos riolit, FENDRICH MAYER Trombitás nevű kő
bányájából, mely 1 kmtrnyire É-ra fekszik, hol 1879-ben nyittatott meg. 
Évi termelés mintegy 300 kbmtr. 

265. - Munkács. 
a) Halvány, violás-sávos litoiditos biotit-andezit (litoiditos plagi

oklász-riolit), a Munkácstól 3 kmtrnyire DK-re fekvő nagyhegyi kőbányá
ból. E kőzet közönségesebb építkezésebe szolgál. 

b) Violásszinű, biotitos, litoiditos plagioklasz-riolit, a kishegyi kő
bányából. (M. K. Á. I. 195, 196.) 

266. - Munkács. 
Vörhenyes, középszemű piroxén-andezit a lovácska-hegyi kőbányá

ból. (M. K. Á. I. 233, 234.) 
26'1'. - Muzsaly (Tiszaháti j.). 
a) Vfühenyes, szürke, likacsos hidrokvarczitos riolit, az üregekben 

alunit kristályokkal, Br. PERÉNYI ZSIGMOND kőbányájából. A bánya 1 kmtr
nyire fekszik a községen kívül, hol 1872-ben lett megnyitva. Évente átlag 
50-60 db. faragott malomkövet készítenek e kőzetből. 

b) Vörhenyes, tömött anyagú, rideg hidrokvarczit, egyes üregekkel, 
melyek kovaliszttel vannak kitöltve. A kőbánya„ mely a községtől 0·5 

4* 
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kmtrnyire fekszik, 1872 óta létezik s azóta anyaga, évente átlag 100 klmtr. 
kavicsúl szolgál. - Tulajdonosa SzÉKELY BENEDEK (Nyír-Bogdányi. 

268. - Nagy-Bégany (Tiszaháti j.). 
Fehér, kaolinosodó riolit, DERCSÉNYI FERENCZ 1892-ben a községtól 

5 kmtrnyire Ny-ra nyitott kőbányájából, melyből évenkint mintegy 11.1• 
kbmtr nyers épületkövet fejtenek. 

269. - Oros?tvég (Munkács j.). 
Vörhenyes·sllürke, középszemű piroxén-andezit a Galis-h~"'I. 
210. -- Podhering (Munkácsi j.). 
Sötétszürke, aprószemű piroxén-andezit a községi, 1880-ban a köz

ség ÉK-i részén nyitott kőbányából, könnyen hozzáférhető helyen. E kóut,. 
évenkint mintegy 80 kbmtr mennyiségben, kizárólag útépitésre hasmáhatik.. 

211. - Po1;yánka (Felvidéki j.). 
Szürke, lemezes, középszemű piroxén-andezit, Do:esA. PDDUillJlo 

igen régi kőbányájából, mely a község belterületén fekszik. E kőzet épa
letkő gyanánt és útakra való fedőanyagként szolgál Az én termdK 
350 mtr 3-re tehető. 

212. - Pas?tika (Szolyvai j.). 
Hamvasfehér, középszemű tajtköves piroxén-andezittufa 111. L .Á.. 

I. 258-9.) 
213. - RÓnafalu (Munkácsi j.). 
Sötétszürke, aprószemű piroxén-andezit, a gr. ScHÖNBOR.'\ EBTU i.liaj

donát képező, .895-ben nyitott Sztupa nevű kőbányából. mely e kö~ 
valamint Új-Klenócztól egyaránt 0·5 kmtrnyire fekszik. E közet ép~ 
és útkavicsolásra szolgál. 

214. - Seles?ttÓ (Munkácsi j.). 
Barnásszürke, középszemű piroxén-andezit, a gr. &mö:!ntou Binu 

tulajdonát képező, 1875-ben megnyitott kőbányából, mely o·:) kmtre D-ft 
fekszik. Bérlője ME1SELS A. JózsEF, ki évenkint kb. 1500 kbmtr menn~ 
ben állíttat elő utakra való kavicsot. 

2'i'5. - Som (Mezőkaszonyi j.). 
Fehér és vörhenyes-foltos riolit. A likacsok részint opálao~ 

vannak kitöltve, részint alunit kristálykákkal kibélelve. 2 kmtmyire K-R a 
községtől. Két bánya tárja fel ugyanazt a kőzetet. Az egyik a fel.só -,,... 
mely 1880 óta fenáll, a másik, az alsó bánya, 1870 óta. Mindakettó LIUn'I" 
GÉzÁ-é (Som). Az alsó szünetel, a felsőben pedig évenkint 4-00 kbmtr keftl 
termelnek különféle közönséges építkezésekre. - IH. ö. M. K. Á.. L !00..1 

2'i'6. - S?tolyva-Malmos (Szolyvai j.). 
Szürke, apró csillámú, meszes kárpáti homokkő, a gr. Scuö~'BOAX 1'awu 

tulajdonát képező, állítólag 1805-ben nyított kőbányából, mely SzolJri*ól 
2 kmtrnyire, Malmostól 1/2 kmtrnyire fekszik ÉK-re, a Mármarosba Tnetó 
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út mentén. Több mtr méretű darabokban is volna fejthető. Nyersen útkavi
csolásra, kifaragva járdákhoz, kutak kirakásához, építkezésekhez és sir
kövekre használtatik. A szolyvai r. kath. templomot is ebből a kőzetből 
építették. Az évi termelés 1200 mtr 3-re tehető. (M. K. Á. IV. 115.) 

:nr. - Szászoka-Ossza (Szolyvai j.). 
Szürke, aprószemű, meszes kárpáti homokkő, a munkács-beszkidi 

vasút 419. és 426. sz. szelvényei között. (H. ö. M. K. Á. I. 291-2) 
27'8. -- Szászol~a-YÓcsi (Szolyvai j.). 
Sötétszürke, aprószemű, fehér csillámos, meszes kárpáti homokkő, 

a munkács-beszkidi vasútvonal 340. sz. szelvénye melletti kőbányából. 
(M. K. Á. I. 287.) 

27'9. - Szent-Miklós (Munkácsi j.). 
Sötétszürke, likacsos piroxén-andezit (M. K. Á. I. 235 ). 
280. - Szobatin (Felvidéki j.). 
Szürke, középszemű, igen üde piroxén-andezit a Nagy Hordány 

nevű dűlőből, a Hát hegység déli oldalán. A kőbánya, mely gr. ScHÖNBORN 
ERVIN-é, 2 kmtrnyire fekszik Ardánházától ÉK-re. E közet 4-5 mtr2-

lapokban is fejthető. Nyers állapotban járdák, épületek, boltívek készíté
sére, kútak kirakására, valamint úti kavicsúl is szolgál. 

.281. - SzuszkÓ-Jobbovicza (Szolyvai j.I. 
Kékesszürke piroxén-andezit, a két község tulajdonát képező s 1883-

ban megnyitott kőbányából, mely a községektől 1 kmtrnyire É-ra. az állami 
út mellett fekszik. Évenkint G600 kbmtr követ termelnek e bányában, mit 
részint nyersen útak építésére, részint pedig faragva járdarakásra és épít
kezésekhez használnak. 

282. - Tövis/alva (Szolyvai j.). 
Világosszürke, tömött, malm korú mészkő, a gr ScHÖNBORN ERvrn-féle 

mészkőbányából, mely a községtől 3 kmtrnyire K-re a Borló-gyíl nevű erdő
részben fekszik. .Ezen anyag mészégetésére használtatik. 

28.1. - U,j-Klenócz (Munkácsi j.). 
Sötétszürke, apró szemű, tömör piroxén-andezit, melynek vékonyabb 

padjaiból Ungvárt a járda készül. 
284. - YolÓcz (Szolyvai j.). 
a) Zöldesszürke, finomszemű, finoman glaukonitszemes kárpáti ho

mokkő. Ezen jóformán mész nélküli homokkő, a gr. ScHÖNBORN ERVIN tu
lajdonát képező Kilnicza nevű és 1886-ban megnyilt bányából való, mely 
közvetlenül a község nyugati végén fekszik. Nyersen útépítésre és hidak
hoz használtatott. Jelenleg azonban a bánya szünetel. (M. K. Á. I. 295.) 

b) Szürke, csillámos, meszes kárpáti homokkő, gr. ScHÖNBORN ERVIN 
tulajdonát képező. Vapilnicza Kicsera nevű, a községtől t ·5 kmtrnyie Ny-ra, 
a Vicsa-völgyben fekvő, 1886-ban megnyitott kőbányából, melynek anyagát 
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alkalomadtán nyersen útkészítésre, faragottan pedig épületek és hidak 
épitésére használják. 

e) Szürke, meszes, kissé csillámos kárpáti homokkő fordul elő a 
gróf ScHÖNBORN-féle Ljahiibrid nevű bányában is, 2 kmtr távolban a 
Vicsa-völgyben Zányka és Volócz között. 

285. - Zápswny (Mezőkászonyi j.). 
a) Vöröses és fehér foltos, szalagos alunitos riolit, VuKov1cs ISTVÁN 

(Nagy-Becskerek) «vasút feletti» kőbányájából, mely a községtől mintegy 
0·5 kmtrnyire É-ra fekszik. Megnyításának éve 1887. E bánya jelenleg 
sziinetel. 

b) Sötétebb színű, rendetlenül szalagos, lithoiditos, szferolitos riolit, 
KATZI GYÖRGY (Budapest) "faluvégi» bányájából, mely közvetlenül a község 
É-i végén fekszik, hol 1886-ban lett megnyitva. Ebben a kőbányában 
eleinte faragott követ termeltek, jelenleg azonban szünet.el. (H. ö. M. K. 
A. I. 198, 199.) 

8. BESZTERCZE-NASZÓD VÁRMEGYE. 

286. - Alsó-Borgó (Jádi j.). 
Világossárgás, középszemű, meszes dáczittufa. E bánya, mely SARDrs 

JÁNOS és tsai, alsó-borgói lakosoké, 1 kmtrnyire fekszik a községtől K-re. a 
Gyalu Szlatini nevű dülő oldalán, a hol az 1840-ben nyittatott meg. A ter
melt kövek dimenziói a szükséglethez mérten tetszésszerintiek, az évi 
átlagos termelés pedig kitesz 700-800 mtr3-t. E bánya kőzete úgy az 
előtt, mint jelenleg, építkezésekre és sírkövekre használtatik, részint nyers, 
részint pedig faragott állapotban. 

28?'. - Besztercze r. tan. város. 
Alluviális, sötétes, de tarkaszínű kavics, mely túlnyomólag andezit

félék, alárendelten kvarcz és kristályos palák görgetegeib.ől áll. A kavics
gödör, a melyből a minta küldetett, a várostól 1 kmtr távolságban fek
szik, a Hahnenberg-féle dűlőben. Tulajdonosa MAROSÁN JÁNOS, ki azt 
1894-ben megnyitotta. E kavics az ország- és megyei utakra használtatik 
fedőanyagul, de csak akkor, a mikor a folyóból kavicsot szerezni nem 
lehet. Ezen időszakos szállítás miatt az évi átlagos termelés is csak 
400 mtr3-t teszen ki. 

288. -- Csépán (Jádi j.). 
Világoszöld, aprószemű, meszes dáczittufa. Ezen kőfejtő, mely 1865 

óta van használatban, a csépáni volt úrbéreseké és a község É-i végétől 
200 lépésnyire fekszik a besztercze-naszódi vármegyei úttól Ny-ra, a 
W olfsberg magaslat DK-i sarkán, mely hely mint priszlopi árok ismere
tes. A termelt kövek nagysága nemcsak az 1, hanem esetleg a 3 mtr8 -t 
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is elérheti, de rendesen építkezési czélokra csak 0·5ü mtr3 nagyságuakat 
fejtenek le. Azonkívül készítenek faragott sírköveket és oszlopokat. Meg
jegyzendő, hogy a szóban forgó kőbányával szemben, a megyei úton túl, 
FÖLDVÁRY MrnÁLY birtokos telkén két év óta ugyanazon minőségű kőzet
ben szintén nyitottak kőbányát. 

289. - Jád (Jádi j.). 
Világoszöld, meszes dáczittufa. A Schlettert nevű kőbánya, a melyben 

ezen kőzet előfordul, a községtől ÉK-re, mintegy 3 kmtr távolságban fekszik. 
Tulajdonosa Jád községe mint erkölcsi testület, bérlője pedig ENGLER MrnüY 
jádi lakos. E bánya régi s emberemlékezet óta áll fenn. A termelt kövek 
átlagos nagysága változik a 0·25-1 ·0 mtr3-ig, az évi átlagos termelés pedig 
mintegy 500 mtr3-re becsülhető. Ezen kőzet részint nyers, részint pedig 
faragott állapotban használtatik építési czélokra. (M. K. Á. I. 252-3.) 

290. - KÖt;;ép-Borgó (Jádi j.). 
Világoszöld, aprószemű dáczittufa. A bánya, mely GrnzA ILLÉS és 

GYÖRGY közép-borgói lakosok tulajdona, 1891-ben nyittatott meg a községtől 
2 kmtrnyirre K-re eső Fácza gyalu nevű dűlőben. A fejtés ebben a kőbányá
ban csak időszakos, a mikor t. i. anyaga valamely építkezéshez szükségeltetik. 

291. - Kusma (Jádi j.). 
Feketésszürke, finomszemű, likacsos piroxén-andezit, NÉCHEY LAJOS 

kőfejtő telepéről, mely 15 kmtr jó karban tartott vármegyei úttal van 
összekötve a jaádi (szamosvölgyi) vasuti állomással. A telepen tulajdon
képeni bánya nincsen, hanem inkább csak a borgói havasok tövében fel
halmozott nagy kőtuskók kerülnek feldolgozrís alá. Legnagyobb méretek 
1·2x1 ·0x0·6 mtr. Belőlük készültek a szamosvölgyi vasut műtárgyai 
1899-ben, a 120 mtr nyilásu deési híd, a szeretfalvi állami hid stb. 
A termelés szükség szerint emelhető. (M. K. Á. IV. 84.) 

292. - Majer (Ó-radnai j.). 
Barnás, aprószemü, ó-harmadkori kvarczhomokkő. 
293. - Nagy-Demeter (Jádi j.). 
Világoszöld, aprószemű dáczittufa. A kőfejtőhely Nagy-Demeter 

községtől 2·5 kmtrre Ny-rn fekszik a Hirschbusch nevű dűlőben. Tulaj
donosa a község, mely azt 1862-ben nyittatta. A termelt darabok átlag 
0·5--1 ·o mtr3 nagyok, de fejthető a szükség esetén 1-:3 mtr3 nagyságu 
is. Az évi termelés 280-300 mtr3-re tehető. A bánya kőzete úgy nyers, mint . . 
faragott állapotban használtatik helyi építkezésekre és sírkövekre. 

294. - Nagy-Ilva (Ó-radnai j.). 
Szürke, durvaszemű biotit-amfibol-andezit. 
295. - Ó-Rttdna. 
Fehér, kristályosan tizemcsés mészkő (márvány), egyes zöldes csí

kokkal. 
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296. - Ó-Radna. 
Szürke, középszemű biotit-amfibol·andezit. 
29'1. - 0-rosz-Borgó (Jádi j.). 
Világoszöldes, középszemű dáczittufa. A bánya, a melyben ezen kőzet 

fejtetik, a község keleti oldalán fekszik 2 kmtr távolságban, az ú. n. Pe 
muncel határrészben. Tulajdonosa e kőbányának több községbeli lakos és 
megnyitásának éve 1840. Ezen bánya kövei a rendesen szükségelt dimen
zióknak megfelelően bármilyen nagyságban fejthetők. Az évi termelés 
átlagosan kitesz 500-600 mtr3-t, a mit részint nyers, részint pedig fara
gott állapotban használnak építkezésre, valamint sírkövek előállítására. 

is. (M. K. Á. I. 250---1.) 
298. - Pinták (Jádi j.). 
Világoszöld dáczittufa. A kőbánya, mely 1850 tá,ján nyittatott meg, 

ÉK-re fekszik a községtől 6 kmtrre, az ú. n. Fehérhegyen. Tulajdonosa 
Pinták községe, bérlője ez idő szerint LuEs JÁNOS pintáki lakos. Az átla
gosan termelt kövek 0 50 mtr3, a legnagyobbak pedig 1 ·50-2·00 mtr3 

méretűek. A termelés egy évben átlag 800 mtr3, a minek átlag egy har
mada lépcsőfokokká es sírkövekké lesz kifaragva, míg a többi két harmada 
nyersen építkezésekre használta tik. (M. K. Á. I. 249.) 

9. BIHAR VÁRMEGYE. 

2!J9. -- Bánlaka (Élesdi j.). 
a) Vörhenyesszürke, tömött, felső-jurakori mészkő, a község tulaj

donát képező s 1887 óta fennálló La Magyarus nevű kőbányából, mely 
közvetlenül a község D-i oldalán, a vasút mellett fekszik. 

b) Vöröses, tömött mészkő, a Piatra rosia nevű községi kőbányá
ból, .mely 1887 óta szintén a vasút mellett, ()·5 kmtrnyire a községtől 
D-re fekszik. 

e) Világosszürke, tömött mészkő a La Huda nevl1 községi kő

bányából, mely 1887 óta ugyancsak a vasút mellett, 1 kmtrnyire a község
től DNy-ra fekszik. 

E három kőbánya évenkint átlagosan 8000 kbmtr kőanyagot szol
gáltat, mit részint terméskő alakjában építkezésekre, részint pedig kavicscsá 
zúzva, utak fentartására használnak. Olykor meszet is égetnek ezen mész-
kövekből. • 

300. - Belényes-Örvényes (Belényesi j.). 
a) Barnás, foraminiferás szarmatakori mészkő, a nagyváradi görög

kath. püspökség tulajdonát képező kőbányából, mely a községtől 1, a vas
uttól pedig 1 ·5 kmtrnyire fekszik. Ezen kőzet faragott(1n 8zerkezeti kövek 
előállítására használtatik. 
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b) Barnás, homokos szarmatakori mészkő, a másik püspökségi bányá
ból, mely a községtől 0·5 kmtrnyire, a vasuttól pedig 0·3 kmtrnyire fek
szik. Ezen bányák a belényesi h. é. vasut építése óta (1886) vannak üzem
ben. (M. K. Á. I. 93.) 

301. - Betfia (Központi j.), 
Szürke, tömött, sárga és fehér mészpáteres alsó-krétakorú mészkő 

(caprotinás mészkő), a nagyváradi r. kath. püspökség tulajdonát képező 
bányából, mely a Bányahegy D-i oldalán, Betfiától 2 kmtrre É-ra fekszik. 
E kőbánya már igen régi s anyaga mészégetésre szolgál, évenkint változó 
mennyiségben. Ugyane hegy környékén létezik még több kisebb mészkő
bánya is, melyeknek anyaga részint mészégetésre, részint alapozási mun
kálatokra és útkavicsolásokra szolgál. 

802. -- Bihar-Püspöki (Központi j.). 
Murváshomokos, alluviáliskorú kavics, mely főleg egészen ököl

nagyságu kvarcz-, ritkábban andezit- és porfiritgörgetegből áll. Ezen anyag 
három kavicsgödörben lesz ásva s mind a három a községé. A kavics 
évenkint változó mennyiségben a szomszédságban található utak és vas
utak kavicsolására Rzolgál. Finomja kirostálva. vakolatkészítésre is al
kalmas. 

:J08. - BO'l"Z (Belényesi j.). 
Szürke, fehér mészpáteres, triaszkorú dolomit, a gör. kath. püspök

ség bányájából, mely a községtől ()·4 kmtrnyire, közvetlenül a belényesi 
vasut mellett fekszik. Ezen kőzet felaprózva útkavicsolásra használtatik. 
E bánya 1886 óta van üzemben. 

804. - Br<Ítklt (Élesdi j.). 
Feketésszürke, gyéren fehér mészpáteres, tömött, bitumenes, felső 

triaszkorú mészkő a község volt úrbéres közönségének 1887 óta fennálló 
kőbányájából, mely a Koszte riuluj nevű helyen 0·5 kmtrnyire D-re, a 
vasut mellett fekszik. Ezen kőbányában évenkint 3000 kbmtr kőanyagot 
fejtenek, mit terméskő alakjában alépítményekre, zúzva pedig utak kavi
csolására használnak fel. 

.'W5. - Bucsa (Élesdi j.). 
Fekete brecsiásrajzu, tömött, triaszkorú mészkő, kisebb fehér mész-

pát-csíkokkal. A kőbánya közvetlenül a vasut mellett fekszik. 
306. -- Éles<l (Élesdi j.). 
Világosszürke, tömött, jurakorú mészkő, kevés fehér foltozással. 
301. - Esküllő (Élesdi j.). 
Világosszürke, mészpáteres, tömött, alsó-krétakorú ( requienia) mészkő, 

a LEDERER MÁRTON tulajdonát képező tövisvölgyi kőbányából, mely 1885 óta 
létezik s mely a községtől 2 kmtrnyire DK-re fekszik. E bányában éven
kint mintegy 3000 kbmtr mészkövet fejtenek mészégetés czéljából. Ugyane 
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község határában fordul elő egy világos· okkerszínű, tömött felső-jurakorú 
mészkő is. (M. K. Á. I. 15.) 

308. - Esküllő (Élesdi j.). 
Vörhenyes, durvaszemű, liaszkorú kvarczhomokkö, a LEDERER MÁRTON 

tulajdonát képező kőbányából. mely 1885 óta áll fenn. E bánya, mely a 
községtől 2 kmtrnyire DK-re fekszik, évenkint mintegy 3000 kbmtr3 anya
got szolgáltat utak építésére és jókarban tartására. \M. K. Á. I. 261.) 

.'J09. - Feketepatak (Élesdi j.). 
Feketésszürke, tömött mészkő (középső triasz). (M. K. Á. I. 10.) 
:no. - Kaluge'r (Vaskóhi j.). 
Feketésszürke, tömött, bitumenes, felső-triaszkorú mészkő, a község 

tulajdonát és JANCSÓ DEzső (Nagyvárad) bérletét képező, 189i!-ben a köz
seg D-i szélén megnyitott kőbányából. Ezen mészkő 1-2 mtr hosszú 
lapokban fejthető. Tömöttségénél fogva jól fényezhető és fekete márvány 
gyanánt volna felhasználható. Az évi termelés ez idő szerint még nagyon 
kevés. Ugyanilyen mészkő fordul elő DRAGÁNY SÁNDOR kőbányájában is, 
azon különbséggel, hogy a beküldött darabon finomabb sárga erek mutat
koznak. 

311. - Kirnip (Vaskóhi j.). 
Vörös- és szürkefoltos, tömör, felső triaszkorú mészkő, a községi 

kőbányából, mely a község Ny-i szélén fekszik, a hol az 1892-ben meg
nyittatott. Bérlője JANCSÓ DEzső (Nagyvárad). A fejtett darabok átlag 
o·5-3·0 kbmtr nagyok. Ezen márvány kiválóan alkalmas díszépítkezé
sekre s többek között a budapesti új országház palotájában is talált alkal
mazást. 

312. - Kimp (Vaskóhi j.). 
Szürkésfehér, szemcsés, bitumenes, felső-triaszkorú dolomit, a közseg 

tulajdonát és JANCSÓ DEzső (Nagyvárad) bérletét képező kőbányából, mely 
a községtől 2 kmtrnyire Ny-ra fekszik. Ezen kőzetnek eddigelé csakis 
lokális kelendősége van. 

313. -~ KiskÓh (Vaskóhi j.). 
Fehér, bágyadt fényű, durvaszemű mészkő (márvány), az uradalmi kő

bányából. A megkezdett kőfejtők \csak feltáró fejtés) a Nagyvárad-Va.s
kóhi vasut Szudrics állomásától KÉK-re, a Krajasa patak völgyében 
12 kilométernyire fekszenek. A fehér márványon kivül igen szép apró 
szemű, fehér-sárga és tejkék, eres márvány is van itten. Nagyobb szabású 
márványiparra alkalmas. Nagyesésű, állandó vizű patak áll rendelkezésre. 
A márványok megnyitását SIGMOND és SMILE kolozsvári czég kezdte. 
A sárgásfehér, finom szemű márvány a cairoi restauráló építész leg
nagyobb tetszését nyeJ·te meg s cm kis vállalkozó hijj án nem jöhetett létre 
a kivitel. (M. K. Á. II. 1.) 
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314. - Kollest (Vaskóhi j.). 
Világosszürke, tömött, triaszkorú mészkő, sötétebb szürke foltozás

sal, a Czigányászka hegyről, JANCSÓ DEzső (Nagyvárad) kőbányájából. 
315. - Kosgyán (Belényesi j.). 
Szürkésfekete, tömött, triaszkorú mészkő, finom sárga és fehér ere

zéssel. A kőbánya közvetlen a község mellett fekszik, tőle ÉNy-ra. A szom
batsági vasuti állomással 12 kmtrnyi jó út köti össze. Jelenleg útkavics
nak fejtik és törik. Csak kisebb bányászásra alkalmas. A padok vastag
sága eltérő, 40 cm-nél vastagabb nincsen. 

316. - Lóró-Ponor-Remecz (Élesdi j.). 
Feketésszürke, tömött, bitumenes, triaszkorú mészkő, az egyesített 

község volt úrbéreseinek tulajdonát képező s 1887 óta fennálló Lórói 
kőbányákból, melyek a vasut mellett, a község É-i részén fekszenek. 
Ezen kőbányák évenkint mintegy 2000 kbmtr kőanyagot szolgáltatnak, 
leginkább útépítési és útkavicsolási czélokra. 

31'1'. - Lóró-Ponor-Remecz (Élesdi j.). 
Világosszürke, szemcsés, felső-triaszkorú dolomit, a község volt úr

béreseinek tulajdonát képező s 1887 óta fennálló Lórói kőbányákból, 

melyek a község É-i határában, közel a vasuthoz fekszenek. Ezen kőzet 
a szomszédos triaszmészszel együtt útkavicsolásokra szolgál. 

:ns. - Oláh-Hódos (Magyarczékei j.). 
Sárgás, gyéren likacsos, keményebb, felső-mediterrán mészkő (lajta

mész). Közel, mintegy 2 kmtrnyire a hollód-kötegyám-vésztői vasuti 
vonalhoz. A kőzet a Nagy völgy (Vale mare) környékéről való. Meg van 
azonban e környéken több helyen és pedig nagyobbmérvű bányászásra 
alkalmasan. Mint jó építő követ használják. Közelsége folytán különösen 
ajánlatos az Alföld területén való felhasználásra. 

319. - Pestere (Élesdi j.). 
Világos barnásszürke, tömött, alsó-krétakorú (requienia) mészkő, a 

SCHWARTZ JAKAB (Élesd) tulajdonát képező, Pesterétől 2 kmtrnyire Ny felé 
fekvő kőbányából, mely 1880 óta létezik. Ezen kőbánya évenkint 5000 
köbméter anyagot szolgáltat, mit legnagyobbrészt mészégetésre, részint 
továbbá útkavicsolásra használnak. 

.120. - Pestes (Élesdi j. ). 
a) Világos okkerszínű, fehér mészpáteres, tömött, alsó-krétakorú 

(requienia) mészkő, a közbirtokosság tulajdonát képező régi kőbányából, 
mely a községtől 2 kmtrnyire K-re fekszik. Ezen kőzet nyers állapotban 
házépítésre, főleg pedig alapozásokra használtatik. 

b) Valamivel sötétebb mészkő, a gr. BATTHYÁNY JózsEF birtokán lévő 
kőbányából, mely a községtől 2 kmtrnyire É-ra fekszik. Ezen kőzet fel
hc simálása ugyanaz, mint az előbbi esetben. 
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321. - Pestes (Élesdi j.). 
Murvás-homokos, alluviális korú kavics, a melyben a kvarczgörgete

gen kívül sok dáczit és porfirdarab is foglaltatik. Az Élesdtől 1 kmtrnyire 
D-re, a Körös mellékén fekvő kavicsbánya Pestes község tulajdona s 
anyaga kizárólag a közeli utak kavicsolasára használtatik. 

322. - Bél' (Élesdi j.). 
Feketésbarna, gyéren fehér mészpateres, tömött, bitumenes, felső 

triaszkorú mészkő, a gr. ZICHY ÖnöN tulajdonát képező és 1876 óta fenn· 
álló kőbányából, melyet ez idő szerint GLASZNER JózsEF (Budapest) bérel. 
A kőbánya 4 kmtrnyire fekszik a községtől DNy-ra s évi termelése átlago
san 300 vaggon, mit összezúzva útkavicsolásra használnak . 

• 123. - Rikosd (Élesdi j. ). 
Fehéres, középszemű, alsó-liasz homokkő, SrmvÁNSZKY LÁSZLÓ kő

bányájából. A m. kir. áll. vasutnak rikosdi megállójától mintegy 11/2 kilo
méternyire. Feltárt kőfejtő, hozzáférhető úttal. Nagyvárad varos kövezésé
hez használták; de kövezőkoczkán kívül lépcsőfokok s nagyobb tömbök 
előállítására is alkalmas. 

:324. - Sólyom (Belényesi j.). 
Vörhenyesszürke, középszemű dáczit, a községi, 1886 óta létező kő

bányából, mely a községtől 1 kmtrre, a vasuttól pedig csak 0·1 kmtrnyire 
fekszik. Ezen igen üde kőzet részint mint terméskő, részint pedig faragva 
használta tik. 

,'J25. - Sólyom (Belényesi j.). 
Vörhenyes, középszemű, diaszkorú kvarczit, közben zöldes, szeri

czites palarészekkel, mely a községi, 1886 óta létező kőbányából való. 
E kőbánya a községtől 0·2 kmtrnyire, közvetlenül a belényesi vasut mellett 
fekszik. Ezen kőzet terméskő alakjában lesz felhasználva alapozásokhoz, 
összezúzva pedig útkavicsolásra . 

• 126. --:- Széplak (Margittai j.). 
Zöldesszürke, muszkovitos csillámpala a községi kőbányából, mely 

még a mult századok óta van üzemben. A kőbánya 2 kmtrnyire fekszik a 
községtől D-re. Ezen lapokban hasadó kőzet építkezésre, jelesül házalapo
zásokra, összezúzva pedig útkavicsolásra használtatik. 

mn. - VaskÓh. 
Húsvöi·ös, tömött, triaszkorú mészkő. A nagyváradi róm. kath. püspök

ség tulajdona, de ugyanilyennel bir a közvetlen határos Kimp községe is. 
Jól megnyitott kőfejtő sokféle tarkaszinű márványnyal. JANCSÓ, uradalmi 
ügyész bérlete volt. A budapesti új országházba szép ballustrád darabokat 
stb. szállított. Nagy ipar fejlesztésére alkalmas. (M. R. Á. I. 12.) 

.'328. - Veszter (Magyar-Csékei j.). 
a) Vörös, durvaszemű, diaszkorú kvarczithomokkő a község tulaj-
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donát képező s tőle 0·5 kmtrnyire ÉK-re fekvő kőbányából, melyben 
csak szükség esetén folyik a kőfejtés. Nyers állapotban építkezésre hasz
nálják ezen követ, de kőlapokká is faragható. 

b) Ugyanolyan minőségű kvarczithomokkő, a nagyváradi gör. kath. 
püspökség tulajdonát képező bányából, melyben hasonlókepen csak alka
lom adtán fejtenek építésre való köveket. 

10. BORSOD VÁRMEGYE. 

32~>. - Alacska (Szt.-Péteri j.). 
Sárga, gyéren biotitos, tajtkődarabos andezittufa, a Hársashegyről 

2 kmtrnyire DNy-ra, a hol már igen régi idő óta fejtik a követ. 'l'ulajdo
nosa e bányának az alacskai közbirtokosság, mely innen évenkint vagy 
100 köbmétert vitet ház-, fal- és egyéb felépítményekre. 

330. - Apátfalva (Szt.-Péteri j.). 
Világos galambszürke, tömött, fehér mészpáteres juramész, a köz

ség közvetlen közelében s annak D-i oldalán fekvő kőbányából, mely az 
egri papnövelő apátfalvi birtokához tartozik. A bánya ősrégi időktől fogva 
áll fenn s bár rendszeresen mívelve nem lesz, mégis fejtenek benne éven
kint 300--1000 kbmtr követ, mit részint útkavicsolásra, részint pedig mész
égetésre használnak fel. A belőlq készített meszet kitűnőnek ·mondják. 

331. - Ároktő (Mezőcsáthi j.). 
Tarkaszínű, borsó-mogyoró nagyságú kvarczkavics, a mely között 

néhány trachitdarabka és ágas-bogas mészmárga konkreczió is található. 
A kavicsbánya a községtől D-re 3 kmtr távolságban a Tisza jobb partján 
fekszik és a Tiszai bánya nevét viseli. Tulajdonosa az egri főkáptalan, 
mely azt 1880-ban nyittatta. E kavicsból, mely Borsod és Heves vármegye 
szomszédos trvhatósági útjainak javítására szolgál, évenkint 600 kbmtr-t 
termelnek. 

332. -- Bánfalva (Szt.-Péteri j.). 
Sárgás, finomszemű andezittufa. E tufa átmosottnak tekinthető, 

mivel muskovitpikkelyek is vannak benne. E puha kőzet a községi, 1864-ben 
megnyitott kőbányából való, mely tőle 1 ·5 kmtrnyire DNy-ra fekszik. Éven
kint mintegy 180 kbmtr követ fejtenek ezen bányában, mit a községben 
felépítményekhez használnak. 

333. - Bánhorváth (Szt.-Péteri j.). 
Szürke, aprószemű andezittufa, a községi, 1858-ban nyitott és tőle 

1 ·2 kmtrnyire Ny-ra fekvő kőbányából, melyben évenkint átlag 140 kbmtr 
építkezésekhez való követ fejtenek. 

334. - Bánhorváth (Szt.-Péteri j.). 
Tarkaszínű, egeszen ökölnagyságú kvarcz- és mészkődarabokból álló 
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allnviáliF; kavics, a község tnlaj<lonát képer.ö, J 8~J2-hen nyitott és tőle 

o·2 kmtrre fekvö kavicsgödörböl, melyben átlag 76 kbmtrt ásnak úti fed
anyag gyanánt . 

• 1.15. - Berente (Szt.-Péteri j.). 
Fehér, gyéren biotitos, riolitos tajtkőtufa, o·5 lmltr távolságban a 

községtől DNy-ra, SzEPESSY GYULA berentei Jakos bányájából, melyben 
már a mult század közepe óta fejtik a követ. Ezen igen puha kőből éven
kint mintegy 20 kbmtrt fejtenek hazépítésekre. 

:J:J6. - Berente (Szt.-Péteri j.). 
Murvás kavics a Sajóból, mit a szomszédos utak jókarban tartására 

szoktak használni. 
33'i'. - Bogács (Egri j.). 
a) Szürke, középszemű dáczit (bioti t-kvarcz-andezit), a községtöl 

:~ kmtrnyire ÉNy-ra fekvö és Kökötői néven ismert kőbányából, mely 
SPIEGEL IGNÁCZ tulajdona, ki azt 1889-ben nyitotta meg. A fejtett darabok 
dimenziói mtrnél nagyobb átméröjűek éR ezeket nyers allapotban falkö
nek, kifaragva pedig lépcsőfokokra, függőlépcsőnek, alapzatoknak, erkély
lapoknak és síremlékeknek dolgozzák fel. 

b) Téglavörös dáczit, a községtől 3 kmtrnyire É-ra fekvő Ábrahámkai 
bányából, mely a község tulajdonát és SPIEGEL IGNÁC7. bérletét képezi. 
A bánya igen régi. Kőzete csakis nyersen használtatik falkőnek, bár fara
gásra is alkalmatosnak látszik. 

338. - Bogács (Egri j.). 
Téglavörös, likacsos piroxén-andezit, a melyben egyes biotit lemez

kék is látszanak, a község belterületén, illetve annak nyugati szélén a 
lejtős hegyoldalon fekvö Kövesi kőbányából, mely a község volt úr
béreseínek tulajdona már ősrégi idők óta. Bérlője SPIEGEL IGNÁCZ. Ezen 
kőzet 0·10-0·30 kbmtres darabokban fejthető. Könnyen faragható és 
ezért lépcsőknek, padlólapoknak és járdaköveknek feldolgozható. Nyersen 
pedig falazati kőnek szolgál; évenkint vagy 100 kbmtr fogy el belöle. 

3.'J9. - Bogács (Egri j.). 
Világosszürke dáczit- (biotit·kvarcz-andezit) tufa, a községi, régóta 

megnyitott és a községtől 1 kmtrnyire ÉK-re fekvő, ú. n. Fehér kőbányá
ból, melyet ez idő szerint SPIEGEL IGNÁCZ bogácsi lakos bérel. A leg
nagyobb termelhető kövek 1 kbmtrt érnek el. E kőzet nyersen falazá
sokra, megfaragva kéménylapokra, ajtó- és ablakragasztókra használta
tik fel. 

340. -- Boldva (Szendröi j.). 
Fehéres, ritkás, tajtköves andezittufa, a község tulajdonát képező 

és tőle 2 kmtrnyire É-ra esö bányából. Ugyanott van még SZEPESSY KÁLMÁN 
boldvai lakos bányája is. E helyeken 0·12xo·15><0·15 mtr nagyságú 
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köveket fejtenek há11- éR falépfüíRekre, óvonkint átlag ~00 khmtr mennyi
ségben. 

341. - Csokva (Ózdi j.). 
Barnás, kissé meszes és finoman csillámos, alsó-mediterránkorú 

homokkő, a község tulajdonát képező és 1871-ben megnyitott kőbányából, 
mely a község északi szélén fekvő Málhi dűlőben, mintegy 60 mtr távol
ságban létezik. A termelt kövek átlag o·t 5-0·3o mtr3 nagyok és az évi 
termelés kitesz 100 kbmtrt, mit a község lakói faragatlanul. kizárólag épít
kezésekre használnak. 

e/ 342. - Dédes (Szt.-Péteri j.). 
Barnásszürke, tömött, alsó-karbonkorú mészkő, MEZEY DÁVID Dere

neki kőbányájából, 3 kmtrnyire a községtől DNy-ra, a visnyói határ 
széléről. E kőbányában, mely 1895-ben lett megnyitva, már az első évben 
mintegy 100 kbmtr követ fejtettek, mit felaprítva, a vármegyei út kavicso
lására használtak fel. 

343. - Dédes (Szt.-Péteri j.). 
Fehér, riolitos tajtkőtufa, a községi, 1854-ben megnyitott kőbányá

ból, mely a községtől 1 kmtrre K felé fekszik, a hol a kőzet mindenütt 
3-4 mtrnyire a termőföld alatt fordul elő. Ezen puha és tetszésszerinti 
nagyságú darabokká idomítható kőzet a községben épületkövül szolgál s 
elhasználnak belőle évenkint mintegy 30-40 kbmtrt. 

344. - Dédes (Szt.-Péteri j.). 
Sötétszínű, karbonkorú palák és mészkövek törmelékéből, gyérebben 

riolittufa és kvarczból álló alluviális kavics a Szilvás patakból, melyet a 
község belterületén ásnak és évenkint mintegy 40-50 kbmtr mennyiség
ben a községi utakra fedőanyag gyanánt használnak. 

345. - Diós-Győr (Miskolczi j.). 
Szürkésfehér, tömött jura mészkő, a községtől Ny-ra fekvő Fényeskő 

nevű erdőkincstári kőbányából. E kőzet átlag 30-40 kgrnyi darabokban 
lesz fejtve, még pedig évenkint körülbelül 24000 mtrmázsányi mennyi
ségben. A bérlők e követ részint épületkőnek, részint úti kavicsnak hasz
nálják, tetemes része azonban kiégetve Szerencsre megy, az ottani czukor
gyárba. 

346. - DisznÓs·Horváth (Szendrői j.). 
Feketésszürke, igen finomszemű, karbonkorú mészkő, a községtől 

1 ·5 kmtrnyite É-ra eső községi kőbányából, melyet 1869-ben nyitottak s 
melyben évenkint 250 kbmtr és ennél több követ is szoktak termelni, 
részint épületalapzatokhoz és kutak kifalazására, részint pedig utak kavi
csolására. 

34';'. - Dul>icsány (Szt.-Péteri j.). 
Szürke, tömören összoforrott piroxén-andezit-brecsia, a község Ny-i 
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oldalán mintegy o·3 kmtrnyire fekvő kőbányájából, a hol építkezésre való 
köveket fejtenek, a mire könnyű idomíthatása miatt alkalmas. E kőbányát 
1895 óta ÁDÁM IsTvÁN (Putnok) vette művelés alá. 

348. - Dul1icsány (Szt.-Péteri j.). 
Tarkaszínű, homokos-murvás kavics, mely főleg kvarcz- és gnájsz

félék törmelékéből áll, a Sajó alluviumából. A kavicstermelő hely, mely 
a községtől D-re fekszik, DAPSY VIKTOR tulajdona. Ezen kavics változó 
mennyiségben az utakra vitetik fedő anyagul. 

349. - Edelén'!f (Szendrői j. ). 
Fekete, részben kissé fillites mészpala a karbonszisztémából, a köz

ségtől 1 kmtrnyire É-ra, a Kistábh-dülő Pengő nevű oldalából. E bánya, 
mely 1885-ben lett megnyitva, TURAY ANDRÁS edelényi lakos tulajdona. 
Nyers állapotban falépítésekre és útkavicsolásokra használtatik, még pedig 
évenkint átlag 800-2000 kbmtr mennyiségben. 

350. - Bmőd (1\fezőcsáthi j.). 
Tarkaszínű kvarcz, kvarczit-, gnájsz- és gyérebben trachitból álló 

alluviális kavics. A kavics egyes szemei olykor meszes kéreggel vannak 
bevonva. Az ú. n. Erdődi-féle és a vármegye tulajdonát képező kavics
gödör 4 kmtrre fekszik a községtől DK-re, az emőd-igricsi viczinális út 
mellett. E gödörben a vármegye évenkint 400-500 kbmtr kavicsot ter
meltet útfedési czélokra. 

3lH. - Galf/(Jcz (Szt.-Péteri j.). 
Alluviális kavics, mely főleg kvarcz- és kristályos paladarabokból 

áll. E kavics a Sajó alluviumában a községtól D-re fordul elő, a mely 
telep a községé. Ez a kavics fedőanyagul használtatik a környező utak 
feltöltésére. 

352. Görömböly (Miskolczi j.). 
Szürkésfehér, tömött, jurakorú mészkő, a község határához tartozó, 

de tőle NyÉNy-i irányban 5 kmtrnyire a tapolczai fürdő mögött fekvő kő
bányából, mely a munkácsi gör. kath. püspökség tulajdona, bérlője WEr8z

KOPF ADOLF Miskolczon. A bánya 1891 óta van megnyitva. Az évi terme
lés több ezer kbmtr, minek legnagyobb része czukorgyárakba, kisebb része 
építési és útfentartási czéloha szolgál. 

3l)3. - Harsány (Miskolczi j.). 
a) Szürke és vörös, aprószemű, biotittartalmu piroxén-andezit, a 

községtől 5 kmtrnyire ÉNy-ra fekvő ú. n. Vörös kőbányából, mely a kassai 
róm. kath. püspökség tulajdona. E kőbánya 1848 előtt lett megnyitva; 
a benne termelt kövek 0·50-1 ·oo mtr átmérőjűek s évenkint mintegy 
25-30 kbmtr lesz belőlük fejtve, mit faragott állapotban nagyobb szabású 
építkezésekre, járda-, sír- és kilométerjelző kövekre dolgoznak fel. 

b) Barnás, aprószemű, riolitos, biotitos piroxén-andezit a község-
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től ÉNy-i irányban fekvő kassai róm. kath. püspökség kőbányájából, melyet 
Hideghalomnak füveznek. E bánya 1880-ban lett megnyitva s a benne 
termelhető kövek átlag o·40- 0·80 mtr átmérőjűek. Az évi termelés átlag 
50--60 kbmtrt tesz ki, mit ugyanazon czélokra dolgoznak fel, mint az 
előbbit. 

e) Ugyanolyan minőségű kőzet a Fogaras kőbányából, mely 41/2 kilo
méterre fekszik Harsánytól ÉNy-ra. E bányát még 1848 előtt nyitották, 
tulajdonosa a kassai püspökség. A termelhető kövek nagysága és fel
használhatósága u3yanaz, mint b) alatt. Évi termelés körülbelül 30 köb
méter. 

d) Sárgás, lágy, mállott, riolitos andezit, a Harsánytól 4 kmtrre É-ra 
fekvő kőbányából, mely a kassai püspökség tulajdona. E bánya 1848 óta 
van megnyitva, de már évek óta nem műveltetik. 

e) Szürke· és vörösesfoltos, mállott, riolitos, biotittartalmu piroxén
andezit, a kassai püspökségnek 4 kmtrnyire ÉNy-ra fekvő kőbányájából, 
mely 1841 óta áll ugyan fenn, de szintén már évek óta nem műveltetik. 

Mind az öt (a-e) kőbányának bérlője DlANovszKY EDE Harsányban . 
• 354. - Heő-Keresztttr (Mezőcsáthi j.). 
Tarkaszínű, dió-tyúktojás nagyságú kvarczkavics, a Hejő alluviumá

ból. A kvarczon kivül gyérebben gnájszgörgeteg is van közte. A kavics
bánya a községtől 1 ·0 kmtrrc fekszik D-re és a vármegyének képezi tulaj
donát, mely ezen a ponton évenkint 500- 600 kbmtr kavicsot állíttat elő 
a törvényhatósági utak javítására . 

.1/$/), - Heő-Papi (Mezőcsáthi j.). 
Tarkaszínű, dió-tyúktojás nagyságú kvarczkavics, a Hejő alluviu

mából. A Ficzere nevű kavicsgödör 3 kmtrre fekszik a községtől É-ra, a 
Nyéki út 17. és 18. kilométere között és Borsod vármegyének a tulajdona. 
E gödör 1883 óta áll művelés alatt és anyaga a Borsod vármegyei törvény
hatósági utak kavicsolására szolgál. Az évi termelés 200 kbmtr . 

.156. - Heő-Szalonta (Mezőcsáthi j.). 
Tarkaszínű, dió-tyúktojás nagyságú kavics, a Hejő alluviumából, az 

1 ·332 kmtmyire a községtől Ny-ra, a Nyéki út 14. és 15. kilométere között 
fekvő, Radványi-féle kavicsgödörből, mely Borsod vármegye tulajdona. 
Ezen, 1883 óta használatban lévő gödörben évenkint mintegy 160-200 
köbméter kavicsot termelnek, mit a vármegye törvényhatósági utak kavi
csolására használ fel. 

3l5'i. - Járdánháza (Ozdi j.). 
Szürke és sárgás, finomszemű, meszes és finoman csillámos, alsó 

mediterránkorú homokkő, a községtől alig 100 mtr távolságban fekvő 
kőbányából, mely CsoMÓS BERTALAN és TsA1-nak tulajdona. A kövek átlag 
0· 1-0·25 mtr8 nagyságban fejthetők és évenkint mintegy 500 kbmtrre 

Dr. Schafarzik F. A mayyar kőbányák. 5 
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tehető a termelés, mit részint nyersen, részint faragva, épületek és hidak 
építésére szoktak használni. 

358. - Kápolnn (Szt.-Péteri j.). 
Szürkésfehér, tajtköves andezittufa, a községtől DK-re fekvő és a 

m. kir. korona-uradalomhoz tartozó kőbányából, mely még a mult század
ban nyittatott. E bányában évenkint mintegy 20-25 kbmtr követ szok
tak fejteni, mit nyers állapotban építkezési czélokra használnak. 

359. - K'is-Győr (Miskolczi j.). 
Szürkésfehér, palás, különben tömött, jura mészkő az ú. n. Varnyas 

kőbányából, mely a községtől 1 kmtrre K-re fekszik és LAcHs GYULA tulaj
donát képezi. E kőbánya 1893-b:m lett megnyitva és eddig évenkint átlag 
150 kbmtr követ fejtettek benne, mit a közutak kavicsolására használtak fel. 

360. - Kis-Győr (Miskolczi j.). 
Feketésszürke, sík lapokban hasadó, alsó karbonkorú (culm) agyag

pala (fedőpala), mely, eltekintve egyes meszes erektől, magában véve 
meszet nem tartalmaz. E fedőpalára 1850-ben nyitották az első bányákat 
a községtől ÉNy-ra 5 kmtrnyire fekvő völgyben, mely a kir. erdőkincstár 
birtokához tartozik. A fejthető paladarabok mtrnél nagyobb átmérőjűek 

és a bánya mostani bérlője ENGEL IGNÁCZ és TsAI Miskolczon évenkint 
minta szerint kivágott állapotban mintegy 200 kbmtrt értékesítenek épü
letek fedésére. 

361. -- Kis-Győr (Miskolczi j.). 
a) Szürkésfehér, középszemű, riolitos biotit-dáczit a Melegvölgyi 

kőbányából, a községtől 1 kmtrre DNy-ra. E bánya a kisgyőri telkes köz
birtokosság tulajdona és 1860 óta áll fenn. E kőzetből 2-3 mtr átmérőjű 
tömböket is lehet fejteni és évenkint mintegy 60 drb síremléket, kőlépcsőt 
és faragott alapkövet szoktak belőle előállítani. 

b) Szürke, riolitos biotit-dáczit, üveges csíkokkal a Meszes kő

bányából, mely közvetlenül a község Ny-i oldalán fekszik. E bánya már 
1801 óta áll fenn és a közbirtokosság tulajdona. E kőzetből át.lag 1 mtr 
átmérőjű darabokat lehet fejteni, a miket nyers állapotban falazásokra 
szoktak használni. Évenkint mintegy 400 kbmtr fogy el belőle. Minthogy 
e kőzet rétegesen hasad és ridegebb mint az előbbi (a), faragásra nem 
alkalmas. 

362. - Kis-Győr (Miskolczi j.). 
Szürke, aprószemű piroxén-andezit, a községi Ravaszka bányából, 

mely 4 kmtrre fekszik DK-re és 1850 óta van megnyitva. A fejthető kövek 
2-3 mtr. nagyok és évenkint mintegy 60 drb lesz kifaragva síremlékek
nek, kőlépcsőnek és alapköveknek. 

36:J. - Kis-Tálya (Egri j.). 
a) Szürkésfehér dáczit· (biotit-kvarcz-andezit-) tufa, az 1866-ban 
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megnyitott és a községtől 2 kmtrre Ny-ra fekvő községi kőbányából. 

E kőzet fejtése csak alkalomadtán történik, de megfaragva igen alkalmas 
nemcsak építkezésekre, hanem ajtó-. ablakragasztókra, kéményfedőlapokra, 
sőt síremlékekre is. 

b) Sárgásfehér dáczittufa, IrAos MrnÁLY kőbányájából, mely 1 kmtrre 
É-ra, a Marinka nevű szőlőhegyen fekszik. E kőzet nyers állapotban épít
kezésekre használtatik ; - kifaragásm puhasága miatt nem alkalmas. 
E bánya 1892 óta van megnyitva. 

e) Ugyancsak a Marinka szőlőhegyen fekszik özv. BARTA ANDRÁsné 
kőbányája is, de az ebben előforduló sárgásfehér dáczittufa még lazább
nak látszik mint az előbbi. Alkalomadtán építkezésekre szolgál. 

364. -- Kondó (Szt.-Péteri j.). 
Szürke, középszemű andezittufa, a Parasznya község tulajdonát 

képező, 1885-ben megnyitott és a kondói határ Ludna nevű erdejében 
fekvő kőbányából, mely Kondótól 4 kmtrre fekszik É-ra. E kőbányában 
évenkint mintegy 400 kbmtr kő lesz fejtve, mit nyersen és megfaragva a 
környéken felépítményekre használnak. 

365. - Kurityán (Szendrői j.). 
Fehér és szürke sávos, kristályos mészkő, az alsó-karbonból, 1 ·5 

kilométerre a községtől DK-re, hol br. RADVÁNSZKY GÉzA 1878-ban meg
nyitott kőbányája fekszik. E kő részint alapfalazásokhoz használatos, 
nagyobbrészt pedig útkavicsolásokra használtatik. Évenkint mintegy 200 
köbméter lesz e bányában fejtve. 

366. - Mál-yi_nka (Szt.-Péteri j.). 
Fekete, tömött, fehér-mészpáteres karbon mészkő, a községtől 1 kilo

méterre D-re fekvő Begyelegi kőbányából. E bánya a község tulajdona, 
mely azt 1877-ben nyitotta. E kőzetből 0·25 kbmtres darabok is fejthe
tők, a melyek kisebb darabokra elhasítva, nyers állapotban építkezésekre 
szolgálnak. Az évi átlagos termelés 25 kbmtrre tehető. 

36'i'. - Mályinka (Szt.-Péteri j.). 
a) Barnásszürke, tömött, triasz- (?) korú mészkő, gróf KEGLEVICH 

GYULÁilak emberemlékezet óta létező kőbányájából, mely a Középbérczen 
fekszik, a községtől 2 kmtrnyire D-re. E mészkő mészégetésre használ
tatik, évenkint mintegy 100 kbmtr mennyiségben. 

b) Val11mivel világosabb szürke mészkő, a községtől 6-7 kmtrre 
D-re, a Latókő alatti részen fekvő kőbányából, mely emberemlékezet óta 
fennáll és jelenleg a Miskolczi Hitelintézet tulajdona. Ezt a mészkövet 
is mészégetésre használják, évenkint mintegy 100 köbméter mennyi
ségben. 

e) Világosbarnás, triasz- (?) korú mészkő a Bankóné dülőbeli kő

bányából, mely a községtől 0·25 kmtrre fekszik K-re. A bánya a község 
5* 
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tulajdona, mely azt 1875-ben nyittatta. E bányában évenkint átlag 1 í0-
150 khmtr követ fejtenek, utakra való kavics előállítása czéljából. 

368. - Mályinka (Szt.-Péteri j.). 
Szürkésfehér, tajtköves andezittufa, a községtől 1 kmtrre K-re, a 

Kemesnye dűlőben fekvő községi kőbányából, mely ott emberemlékezet 
óta létezik. E kőbányából évenkint 20-25 kbmtr követ fejtenek, mit meg
faragva, sima falazatokra használnak. 

36!). - Mező-Csáth. 

a) Túlnyomólag fehér kvarczból álló, dió-ököl nagyságú alluviális 
kavics, a Matola nevű és a vármegye tulajdonát képező, a községtől 

7 kmtrre ÉNy felé, az emődi út mellett fekvő kavicsbányából, mely 187\J 
óta van műveles alatt. Évenkint e helyen 800-1000 kbmtr kavics ter
meltetik a vármegyei törvényhatósági utak kavicsolására. 

b) Túlnyomólag fehéres kvarczból, alárendelten zöldes gnájszgörge
tegből álló dió-tyúktojás nagyságú kavics, a Hejő alluviumából, ÁBRA
HAM LÁSZLÓ tulajdonát képező es 1895-ben megnyitott, ú. n. Bikki kavics· 
bányából, mely 5·12 kmtrre fekszik M.-Csáthtól ÉK-re. 

e) Tarka, mogyoró-dió nagyságú kvarcz, alárendelten gnájszdara
bokból álló kavics, az ú. n. Gyurkó kavicsbányából, a mely :i kmtrre 
fekszik a várostól ÉK-re. Tulajdonosa a vármegye, mely azt 1892-ben 
nyittatta. E bányában útfentartási czélokra évenkint 500-600 kbmtr 
kavicsot szoktak előállítani. 

d) Túlnyomólag fehér, dió-ökölnyi kvarczkavics az ú. n. Ároktői 
bányából, mely a községtől 1 kmtrre fekszik délre. Tulajdonosai LövINGER 
és KLEIN útikavics szállítók, kik e bányából már 1895-ben, a megnyitási 
évben is 400 kbmtrt termeltek.· 

3'i'O. - Mező-Kövesd (Egri j.). 
a) Sötétszínű, többnyire karbonkorú kvarczitokból és palák törme

lékéből álló alluviális kavics, a vágóhíd melletti, a községtől 0·1 kmtrre 
ÉNy-nak fekvő kavicsbányából. Tulajdonosa Borsod vármegye, ki e kavi
csot 1890· ig az utak feltöltésére használta; azóta szünetel a művelés. 

b) Hasonló minőségű kavics a vásártéri kavicsbányából, a községtől 
0·5 kmtrre K-re. Ezt is a vármegye birja, de itt is szünetel a kavics
termelés 1890 óta. 

3'1'1. - Monosbél (Szt.-Péteri j.). 
Feketés, erősen bitumenes, tömött, de nagyon hasadozott, alsó karbon

korú mészkő, a községtől D-re, a Szarvaskő felé vezető úton. Rendes kő
bánya nincsen, hanem több helyen törik e kőzetet, melyet felaprítva út
kavicsolásra használnak. A terület, melyen e kőzet előfordul, részint 
ELEK DEzsőnek, részint a bocsi közbirtokosságnak képezi tulajdonát. 

3?'2. - .Zlfonosbél (Szt.-Péteri j.). 
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Sárgásfehér, likacsos-szivacsos, könnyű, jelenkori mésztufa, mely a 
község DK-i szélén fordul elő. E terület a monosbéli közbirtokosságé. 
Lehet belőle kbmtres darabokat is fejteni; minthogy e kőzet szépen fűré
szelhető, építkezésekre s kivált kéményrakásra alkalmas. Évenkint 100 köb
méterig. változó mennyiségben használják, még pedig emberemlékezet óta. 

3?'3. - Monosbél (Szt.-Péteri j.). 
Tarka, mogyoró-tyúktojás nagyságú kvarczitkavics, a Monosbéli 

patak mellékéről, a községtől DNy-ra. Ezen kavics kirostálva, már régi 
idő óta az utak burkolására használtatik. Évenkint 50 szekérnyi kavicsot 
visznek el innen. 

3?'4. - Nádasd (Ozdi j.). 
Sárgásszürke, finomszemű, réteges kvarczhomokkő kövületnyomok

kal és barnásszürke, kalcedon-eres kvarczitos homokkő (üveges homokkő) 
az. alsó-mediterrán emeletből. A bánya, mely SzIKORSZKY GYULA és TsAI 
által 189i-ben lett megnyitva, a községtől DK-re, 1 kmtr távolságban a 
budaberki pusztán fekszik és 1894-ben benne mintegy 500 kbmtr követ 
termeltek, mit részint nagyobb darabokban építkezésekre, részint pedig 
összezúzva a törvényhatósági utak kavicsolására használtak. 

:no. - Nagy-Barcza (Szt.-Péteri j.). 
a) Szürkésfehér, likacsos, tajtköves andezittufa, a KORCSMÁRos-TóTH 

IsTVÁN tulajdonát képező és a községtől 0·6 kmtrre ÉNy-ra fekvő kőbányá
ból. E bánya 1894· ben lett megnyitva. E rendkívül könnyű, de eléggé 
összeálló kőzet épületkőnek használtatik, évenkint néhány száz kbmtrnyi 
mennyiségben. 

b) Szürke, likacsos andezittufa, az 1853-ban megnyitott községi kő
bányából, mely a községtől 1 ·4 kmtrre fekszik Ny-i irányban. Ez a tufa 
is könnyen idomítható és ezért falazásra nagyon alkalmas. Évenkint 
500-700 kbmtr fogy el belőle. 

:n(). - Nagy-Barcza (Szt.-Péteri j.). 
Tarkaszínű, borsó-mogyoró nagyságú, alluviális kvarczkavics, a 

község tulajdonát képező s tőle 1 kmtrre DNy-ra fekvő, 1884-ben meg
nyitott kavicsbányából, a melyben ,évenkint átlag 60 kbmtr kavics lesz 
előállítva úti fedanyag gyanánt . 

• 1'11?'. - Nekézseny (Ozdi j.). 
Kvarczit- és keményebb kvarczhomokkő-, továbbá fehér mészpáteres, 

fekete, kemény agyagpala- és egyes tömött mészkő- s valószínűleg a gosau
konglomerátból származó kavics, mely a Mál-oldal-dűlőben a községtől 

ÉK-re, a vármegyei út mentén vagy 1 kmtr hosszúságban fordul elő. 
Tulajdonosa e kavicstelepnek a község, mely 1880 óta évenkint mintegy 
300 kbmtrt termeltet, mit azután rostált állapotban a vármegyei utak 
fedésére használnak. 
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. Ti8. - Noszvaj (Egri j.). 
Barnássárga és sárgásbarna dáczit· (biotit-kvarcz-andezit·) tufa a 

két községi bányából, melyek körülbelül 1 ·5 kmtrre fekszenek K-, illetve 
DK-re. E tufát átlag O<-W-0·60 mtr3 nagyságú darabokban fejtik. Könnyen 
és szépen faragható és ezért Eger környékén kedvelt épületkő. Az évi ter
melés mennyisége ismeretlen. 

3'19. - Noszvaj (Egri j.). 
Diluviális, kvarczitdarabokból álló kavics, a községtől 1 kmtrre 

DNy-ra fekvő magaslatról, a hol a község 1877-ben kavicsgödröt nyitta
tott. A kavicsszemek nagysága változik az 0·5-0·30 cmtr átmérőjűig. 
E kavicsot eddigelé a közeli utakra használták fedőanyagul. 

380. - Novaj (Egri j.). 
a) Világosbarnás dáczit (biotit-kvarcz~andezit), 0·8 kmtrre a község

től É-ra fekvő egri prépostsági kőbányából, melynek ez időszerinti bérlője 
STAUD JÁNOS Egerben. A bánya igen régi. A termelt kövek átlag 0·5o-2·o 
köbméter nagyok és nyersen falazásokra, kifaragva pedig járdaköveknek, 
épületoszlopoknak, szobroknak és emlékköveknek használtatnak. Az évi 
termelés körülbelül 500 kbmtr. 

b) Világosbarnás dáczit a községi kőbányából, mely 0·8 kmtrre 
ÉNy-ra, az előbbivel szemközt fekszik. Bérbe adva nincsen, hanem köz
használatra van bocsátva és így évenkint átlag csak mintegy 30 kbmtrt 
fejtenek benne. Nyers állapotban falazásokra, megfaragva pedig kémény
lapokra, ablakkeretekre, síremlékekre használtatik. 

381. - Sajó-Ivánka (Szt.-Péteri j.). 
Zöldesszürke, sávos-réteges, földpátdús, aprószemű andezittufa, a 

községtől 1 kmtrre Ny-ra fekvő, 1894-ben megnyitott kőbányából, mely a 
község volt úrbéres közönségének tulajdona. E kőzet, mely könnyen ido
mitható, épületfalakhoz szolgáltatja az anyagot . 

• '182. - Sa.ió-Kazincz (Szt.-Péteri j.). 
Tarkaszínű, dió-tyúktojás nagyságú kavics, a községtől 0·18 kmtrre 

K-re, a Sajó mellékén -fekvő kavicsgödörből, melyet ifj. CzövEK JÁNOS 

1895-ben nyitott volt meg. E kavics rostált állapotban útfedőanyag gya
nánt szolgál és az első évben ástak is belőle mintegy 200 kbmtrt. 

38:-J. - Sajó-Keresztú,r (Miskolczi j.). 
Tarka, dió--tyúktojás nagyságú, rostált kavics és külön minta gya

nánt kvarczporond. A kavicsban legtöbb a kvarcz, azonkivül vannak 
benne kristályos pala- és részben gránitdarabok is. Ezen alluviális kavics a 
Sajó-folyó jobb partján terül el, a községtől 1 kmtrnyire É-ra. Tulajdonosa 
a község. A homokot építkezésekhez viszik, a kavicsot pedig az utak javí
tására használják és évenkint mintegy 1000-2000 kbmtr homokot és 
kavicsot ásnak e helyen. 



BORSOD M • 71 

• 6184. - Sajó-Németi (Ozdi j.). 
Szürke és sárgás, aprószemű, olykor meszes és finoman csillámos, 

alsó-mediterrán homokkő, az Aszó nevű dűlőben. a községtől 0·2 kmtrre 
fekvő kőbányából, mely a község tulajdona s mely már ősrégi idő óta van 
használatban. E mintákhoz ugyanazon felirással még egy harmadik darab 
is mellékeltetett :: sötétes brecsiás piroxén-andezittufa, a mely az előbbi 
homokkövet valószínűleg borítja .. E bányában évenkint 20-30 kgr súlyú 
darabokban 60-100 mtr3-t termelnek, mit a környéken lakóházak építé
sére és kutak kifalazására szoktak felhasználni. 

385. - Sajó-Örös (Mezőcsáthi j.). 
Tarkaszínű, kvarcz-, kvarczit- és kristályos palából, sőt gyérebben 

andezitgörgetegből álló kavics a Sajó alluviumából. Az 1880-ban meg
nyitott és a község tulajdonát képező gödör a községtől 1 kmtrnyire fek
szik ÉNy felé. Azon anyag, mely ebből a kavicsgödörből - évenkint átlag 
200 kbmtr -- kikerül, a törvényhatósági utak fedésére szolgál. 

386. - Sajó-Szt.-Péter. 
Sárgásfehér, krétaszerű andezittufa, a mezővárostól 2 kmtrre D-re 

eső Kőporos hegyről, hol a városnak már régi időktől fogva bányája 
van. Ezen nagyon is lágy kőzet, egyenletes darabokká kinagyolva, a helyi 
szükséglet számára szolgáltatja a falazásokhoz való anyagot. Évenkint 
100-400 kbmtrt használnak fel belőle. 

38'1'. - Sajó-&t.-Péter. 
a) Tarkaszínű, mogyoró-ököl nagyságú kvarczit-, tömött mész- és 

osztrea-cserepekből álló kavics, mely valószínűleg mediterránkorú lerakó
dásokból való. A kavicsgödör a mezővárostól DNy-ra 2 kmtrnyire fekszik, a 
ref. lelkészhivatal Kecskésalja nevű szántóföldjén, hol 1893-ban lett meg
nyitva. Bérlő WOHL LIPÓT, ki ezen a helyen évenkint 400-500 kbmtr 
kavicsot termeltet útkavicsolási czélokra. 

b) Tarkaszínű, mogyoró-dió nagyságú Sajó-kavics, mely kvarcz-, 
kvarczitpala- és különböző gnájszmódosulatok darabjaiból áll. E kavics 
városi területen, a Sajó partjain 2-3 kmtr hosszúságban úti fedanyagul 
lesz ásva és elfuvarozva. 

388. -- Sajó- Velezd (Ozdi j.). 
Rozsdabarna, rétegesen sávos, aprószemű andezittufa, a község tu

lajdonát képező s a 2 kmtrnyire D-re fekvő Mile hegyen lévő kőbányából, 
a hol kbmtr nagyságú darabokat is lehetne fejteni. Évenkint csak mintegy 
50 kbmtr kő lesz fejtve, mit a község lakói házépítkezésekre használnak 
fel. A kő puha és könnyen faragható. 

389. - Sáta (Ozdi j.). 
Fekete, tömött, fehér és sárga mészpáteres juramész, a községtől 

ÉK-re mintegy 0·9 kmtrnyire fekvő és Kőrózsának nevezett kőbányából, 
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iLely füszELY SÁNDOR sátai Jakos tulajdona. E bánya már 1850 óta áll fenn 
és azon kisebb mennyiségek. melyek benne fejtetnek, kizárólag csak épít
kezésekre használtatnak. Sötét színénél és csinos erezésénél fogva - ha 
csak nem nagyon hasadozott - polirozva is jól festene ; mozaik mun
kákra azonban mindenesetre szolgáltathatna anyagot. 

390. - Szakálfl (Mezőcsáthi j.). 
Tarkaszínű, dió-ököl nagyságú kvarczkavics, a Hejő alluviumából. 

A kvarczon kivül e kavicsban gyérebben egyéb kristályos kőzetek törme
léke is látható. Az ú. n. FREUND-féle bánya, melyből e kavics való, Sza
káldtól 1 ·580 kmtrnyire fekszik K-nek, a szalonta-bábai útvonal mellett, 
a 4. és 5. kmtr között, a hol 1885-ben lett megnyitva. Tulajdonosa jelen
leg a megye, mely belőle évenkint mintegy 300--400 kbmtr kavicsot ter
meltet, a trvhatósági utak jókarban tartása czéljából. 

391. - Szendrő. 

Barnásszürke, az elválási lapokon finoman fehér csillámos, alsó-kar
bonkorú mészpala, a község ÉK-i oldalán fekvő vároldali kőbányából, 
mely ennek a századnak az eleje óta áll fenn, mint a község tulajdona. 
A fejtett kövek 0·10-1 ·00 mtr átmérőjűek és ezek nyers állapotban épít
kezésekre vagy összezúzva útikavicsnak les>mek használva. Az évi terme
lés átlag az 1000 kbmtrt meghaladja. 

:m:!. - Szihalom (Egri j.). 
Mogyoró- ököl nagyságú kavics, az Eger folyó alluviumából, mely 

kisebbrészt világos kvarcz-, túlnyomólag pedig mészkő- és sötét karbon
korú pala- és kvarczitdarabokból áll. E kavicsbányát, mely a községé s 
tőle Ny-ra 3·0 kmtrre fekszik, a vármegye bérli, mely itt a vármegyei 
utak kavicsolására évenkint mintegy 300 kbmtr rostált kavicsot termeltet. 

:m,'J. S~ilvás (Szt.-Péteri j.). 
Sárgásfehér, alsó(?) mediterránkorú mészkő, mely bőven tartalmazza 

a riolittufák elemeit, úgy mint biotit-, fölclpát- és kvarczszemeket. Ezen 
durvamészhez hasonló kőzet a községtől 2 kmtrre É-ra fekvő, igen régi 
bányából származik, mely az úrbéres közönség tulajdona. Évenkint vagy 
60--100 szekérrel viszik innét a követ közönséges építkezésekre. A közet 
felső rétegei puhább minőségűek, mint az alsók. 

:J94. Szilvás (Szt.-Péteri j.). 
Sárga, finomszemű, kissé csillámos, alsó-mediterránkorú kvarczhomok, 

a gróf ERDŐDY REzső tulajdonát képező, a 60-as évek végén megnyitott 
homokbányából, mely a községtől D-re 0·5 kmtrre fekszik. E homokot 
mintázó homoknak használják, leginkább a gömönnegyei dernő- chisnyo
vizi öntödékben, évenkint átlag 1000 mtrmázsányi mennyiségben . 

• 'J95. Szt.-Márton (Szt.-Péteri j.). 
Szürkésfehér, biotittartalmú, riolitos dáczittufa, az alsó-mediterrán 
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emeietből, MÉSZÁROS ISTVÁN és a közbirtokosság legelőjén, a községtől 
félórányira fekvő kőbányából, mely emberemlékezet óta fennáll, de rend
szeresen nem míveltetik. E kőből évenkint 10 -50 kocsival hordanak el 
fal- és házépítésekre. Minthogy a kőzet puha, könnyen kezelhető. 

396. Tapolcsány (Szt.-Péteri j.). 
Szürke, tömött, jura mészkő,'a községtől ÉNy-ra 1 ·5 kmtrnyire fekvő 

Derenek-dűlő maga,slatáról. A bánya PoRUBSZKY ISTVÁN tulajdona, ki ezen 
a helyen évenkint 300--400 kbmtr útikavicsnak való követ fejtet. A bánya 
1 t92 óta létezik. 

39'1. Tapolcsány (Szt.-Péteri j.). 
a) Feketésszürke, karbonkorú agyagpala, mely az elválási és egyéb 

törési lapokon erősen okkeres. E pala DRASKÓCZY LÁSZLÓNÉ tulajdona és 
a kutatás helye, mely 1884 körül történt, a községtől 1 kmtrre ÉNy-ra a 
Sile-völgyben fekszik. Bérlője gróf ANDRÁSSY MANÓ az első évben 500-
600 métermázsányi mennyiséget vitetett el innét. 

b) Fekete, az elválási lapokon vasro)':sdás kvarczitpala az alsó kar
bonból, a DRASKÓCZY LÁSZLÓNÉ tulajdonát képező és 1889-ben megnyitott 
bányából, mely 2 kmtrre a községtől Ny-ra fekszik, az ú. n. Balla-szőlő 
felett E bányát gróf ANDRÁSSY MANÓ bérli, ki a megnyitás évében 1 vag
gonra való követ vitetett el innét. Azóta a fejtés szünetel. 

:198. Topolcsány (Szt.-Péteri j.). 
a) Szürkésfehér, tajtköves andezittufa, a községtől K-re 2 kmtrnyire 

fekvő, emberemlélrnzet óta létező, Ha1aluka nevű kőbányából, mely a 
község tulajdona. E puha követ faragva, sírna falazatokra szokták hasz
nálni, évenkint 20-25 kbmtr-nyi mennyiségben. 

b) Barnás, finomszemű andezittufa, a községtől 2 kmtrre K-re fekvő 
cseres-bárdi kőbányából, mely a 70-es években lett megnyitva. Ez a bánya 
szintén a hözségé s a benne előforduló és az előbbinél jobban összeálló 
kőzetet hasonlóképen építkezésekre használják. 

:m!J. Tardonn (Szt.-Péteri j.). 
Fehér, tajtköves andezittufa, a község tulajdonát képező és tőle 

2 kmtrre DK-re a Zugó-oldal magaslatán fekvő kőbányából, mely ezen a 
helyen 1869-ben lett megnyitva. Ezen puha kőzet könnyen faragható, 

'minélfogva a helyi szükséglet fedezésére épületkőnek használtatik. Éven-
kint mintegy 25 kbmtr-t hordanak el belőle. 

400. 1'ardona (Szt. Péteri j.). 
Tarkaszinű, alluviális kavics, a községen keresztül folyó Hidegkút

patakból. E kavics részint karbonkorú kőzetek, részint andezit- és ande
zittufa-darabokból áll. E kavicsból évenkint kb. 40- 50 kbmtrnyi meny
nyiséget ásnak a patak medréből, s ezt a mennyiséget a közlekedési útak 
javítására használják fel. 
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401. Tisza-Palkonya (Mezőcsáthi j.). 
Mogyoró-dió nagyságú kvarcz-, kvarczit- és elvétve andezitből álló 

kavics a Tisza alluviumából; a község tulajdonát képező s 1876-ban 
megnyitott kavicsgödör a községtől 0·2 kmtrre fekszik D-felé, a Tisza 
jobbpartján. A termelés évenkint 280-360 kbmtr kavicsot tesz ki, mit 
a tvhatósági útak fedésére használnak. 

402. Vadna (Szt.-Péteri j.). 
Alluviális kavics, mely főleg kvarcz- és kristályos paladarabokból 

áll. A kavicstermelő hely a községtől 1 kmtrre Ny-ra, a Sajó mellékén 
fekszik és a VINTER örökösöknek tulajdona. Változó mennyiségben út
kavicsolásra használják. 

40:J. Varbó (Szt.-Péteri j.). 
Világosszürke, tömött, jura mészkő a községi, 1890-ben megyitott 

s tőle 1 kmtrre DNy-ra fekvő kőbányából, a melyben mészégetésre éven
kint átlag 500 mtrmázsa követ fejtenek. 

404. Varbó (Szt.-Péteri j.). 
Többnyire világosszinű, egészen ökölnagyságú alluviális kvarcz- és 

mészkő kavics, a községi, 1890-ben használatba vett és tőle 2 kmtrre 
DNy-ra fekvő Kertekalja nevű kavicsgödörből, a honnét évenkint" mint
egy 60 kbmtr lesz szállítva az útak feltöltésére. 

405. Visnyó (Szt.-Péteri j.). 
Fekete, fehér-mészpáteres mészkő az alsó-karbonkorból, a község 

tulajdonát képező és tőle 2 kmtrre ÉK-re fekvő kőbányából, a melynek 
anyaga útkavicsolásra szolgál. A bánya 1893-ban lett megnyitva. 

406. Visnyó (Szt.-Péteri j.). 
Fekete, karbonkorú agyagpala (fedőpala), mely hasadási lapjain 

kissé ránczos, minélfogva nem tökéletesen sík, de különben mésznélküli. 
A bánya 8 kmtrre fekszik DK-felé. Tulajdonosa gróf ERDŐDY REzső, 
megnyitasa régi. A fejtett pala - évenkint mintegy 200-800 méter
mázsa - Visnyón és a szomszédos községekben épületek befedésére hasz
náltatik. 

40';'. Visnyó (Szt -Péteri j.). 
Fehéres, fmomszemű, meszes, agyagos, alsó-mediterránkorú homokkő, 

az úrbéri közönség tulajdo:o,át képező, régi idő óta használatban lévő kő
bányából, mely a községtől 2 kmtrre fekszik D·re. Minthogy e kőzet any· 
nyira puha, hogy vízben szétomlik, csakis a föld szinén felüli száraz 
falazatokra lehet használni és évenkint hordanak is belőle mintegy 40-
100 kocsival. 

408. Ziliz (Szendrői j.). 
Szürkésfehér, tajtkő-konglomerátos, ritkás andezittufa, a községtől 

1 ·5 kmtrnyire D-re eső községi bányából, a melyben évenkint átlag 100 mtr3 
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falazásokra való követ termelnek. A termelt kövek rendes dimenziói 
0·12 X 0·15 X 0·15 mtr. 

409. Ziliz (Szendrői j.). 
Kvarczkavics a Bódva alluviumából, melyben a tarkaszinű kvarcz

kavicsokon kívül gyéren kristályos pala- és gránitgörgeteg is fordul elő. 
E kavics útfentartási czélokra szolgál. 

11. BRASSÓ VÁRMEGYE. 

410. Apácza (Alvidéki j.). 
Barnás, középszemű, meszes, alsó-krétakorú kárpáti homokkő. A kő

fejtő, mely 1868-ban létesíttetett, a községtől ÉNy-felé fekszik, a községi 
erdő szélén, kb. 31/2 kmtr. távolságban; tulajdonosa Apácza községe, bér
lője pedig BosNI ANTAL. A fejtett kövek átlagos nagysága 1-2 kbmtr s az 
évi termelés 300 kbmtr. Faragott állapotban vasúti építkezéseknél ked
velik ezen homokkövet. (M. K. Á. I. 312, 313.) 

411. Brassó rt. város. 
a) Világos okkersárga, fehér-mészpáteres, tömött, malmkorú mészkő. 

A kőbánya, mely 1884 óta áll üzemben, Brassó Bolonya külvárosában, a 
fellegvár-hegy ÉNy-i tövében fekszik, tulajdonosa JAGER NÁNDOR (Brassó, 
Koszorú-utcza 127. sz.), bérlője KrMM KÁROLY (Brassó, Árvaház-utcza 
19. sz.). E bánya mészköve átlag 80 cmtr. átmérőjű darabokban, évenkint 
átlag 1000 kbmtrnyi mennyiségben fejtetik és pedig úti kavics előállítása 
czéljából. 

b) Világos okkersárga, fehér mészpáteres, tömött malmkorú mészkő. 
A kőbánya, mely 1886 óta létezik, a brassói fellegvár-hegy ÉK-i lejtőjén 
fekszik. Tulajdonosa PoRR A1,FRED (Brassó, Kórház-utcza 48. sz.). E mész
követ átlag 60 cmtrnyi darabokban fejtik, és évenként átlag 1000 kbmtrt 
használnak fel alap- és pinczefalazásokhoz, valamint zúzott kavics elő
állítására is. Finom törmeléke pedig kerti útak porondozására szolgál. 

c)Világos okkersárga, fehér-mészpáteres, malmkorú mészkő. E bánya, 
mely már 1850-ben nyittatott, a brassói fellegvár É-i tövében fekszik. 
Tulajdonosa ARONSOHN MóR (Brassó, Szélespatak 6. sz.), a ki évenként 
kb. 1000 kbmtr követ szállíttat el, részint te:méskő alakjában alapozá
sokhoz, részint pedig mint zúzott kavicsot. 

cl) Világos okkersárga, fehér-meszpáteres, malmkorú mészkő. Ezen 
kőbánya csak 1893-ban nyittatott a várostól ÉK-re 2 kmtrnyire fekvő erdő
szélen, a hegy DNy i lejtőjén. az úgynevezett. Oltárka táján. Tulajdo
nosa KERTSCH FRIGYES (Brassó, Óbrassó 137. sz.), e bányából átlag 
200 kbmtrt szállíttat terméskő alakjában építkezésekhez. 

e) Világos okkersárga, fehér-mészpáteres malmkorú mészkő. E bánya, 



'I' 

•[' 

1 

76 BRASSÓ lli. 

mely Óbrassó külváros vegen, 1 kmtrnyire a várostól a Forráshegy K-i 
és Ny-i lejtőjén fekszik, már 1850 óta áll fenn és Brassó város közönsé
gének tulajdona. Bérlője KERTSOH FRIGYES (Óbrassó 137. sz.), albérlők 
KIMM KÁROLY (Brassó, Árvaház-utcza 19. sz.) és PoRR ALFRED (Brassó, Kór
ház-utcza 40. sz.). Az átlag 30 cmt.rnyi darabok évenként 1500 kbmtrnyi 
mennyiségben szállíttatnak innen alapozásokra és zúzott kavics előállítása 
czéljáből. 

f) Világos, okkersárga, brecsiás, sötétszürke erezetű, malmkorú 
mészkő, mely jól fényezhető. A bánya, mely az 1860-as évek elején 
nyittatott, Brassótól 4 kmtrre ÉK-re a Honterus-féle' erdőrészben fekszik 
és Brassó város közönségének tulajdona. Bérlője MATHEA MATHIVI (Brassó, 
Balonya, Malom-utcza 24. sz.). A bányában 1 ·50 átmérőjű darabok is 
fejthetők, a melyek építkezésekre és síremlékekre használtatnak. Átlagos 
évi termelés 100 kbmtr. 

412. - Brassó 1·. t. város. 
Homokos, márgás, tarka, krétakorú, poligén konglomerát. Ezen kő

bánya 25 kméterre D-re, Felső-Tömös-Vládicznál fekszik, 4 kmtrnyire a 
román határtól. Tulajdonosa Brassó város közönsége, bérlője KIMM KÁROLY 
(Brassó, Árvaház-utcza 19.). 1875 óta ezen kőzet útkavics előállítására 
szolgál és az átlagos évi termés 50 kbmtrre tehető. 

41:J. - Feketehalom (Felvidéki j.). 
a) Malmkorú mészkő. A 9 hold nagyságú ((am Berggiebeh nevű kő

bányaterület ÉNy-ra fekszik a községtől, a Fekete-hegy tövében. Ebből a 
kőbányából, mely szintén Feketehalom község tulajdona, zúzott kavicsot 
szállítanak a közutak fentartására. Azonkívül igénybe veszik e bánya 
kőzetét az É felé szomszédos Vledény és Szunyogszék községek házépít
kezésre és mészégetésre is. 

b) Malmkorú mészkő. Az [) holdra kiterjedő mészkőbánya vagy 
4 kmtrnyire fekszik a községtől DNy-i irányban, a Nagykő mellett; tulaj
donosa Feketehalom községe. Ezen régi kőbánya kőzetét első sorban a 
feketehalmi lakosok ingyen használják házépítésre és mészégetésre, de 
vállalkozók is kaphatnak innen bizonyos díj lefizetése mellett mészkövet 
zúzott kavics előállítására, mit az ország- és vármegyei utak kavicsolására 
szoktak használni. . 

414. - Feketehalom (Felvidéki j.). 
Mész- és homokkődarabokból álló kavics. A ;~ hold nagyságú kő

bányaterület a községtől É-ra fekszik és neve Hirschhach. Ezen bányá
ban, melyben az anyag könnyen fejthető, zúzott kavicsot állítanak elő az 
országút fentartására. 

415. - Prázsmár (Alvidéki j.). 
Alluviális, murvás kavics egészen ökölnyi darabokkal. Anyaga túl-
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nyomóan kárpáti homokkőváltozatok és részben tömött mészkövek tör
meléke. E kavicsgödör, mely 1877 óta létezik, a prázsmár-szászhermányi 
törvényhatósági út mentén fekszik, a községtől 1 kmtr távolságban. Ki
fogyhatatlannak mondható az a kavicsmennyiség, mely a Tatrang völgyé
ben általában előfordul, a mit a lakósok, a tulajdonos Prázsmár községe 
előljáróságától kieszközölt beleegyezése mellett, megszorítás nélkül igénybe 
is vehetnek. Évenként az 1400 négyzetölnyi területen 50- 75 kbmtr ka
vicsot ásnak, mit a közutak javítására használnak. 

416. - Pürke'recz (Hétfalusi j.). 
Szürke, felső-neokomkorú caprotina-mészkő. E bánya, mely a köz

ségtől K-re, mintegy 11/2 kmtr távolságban, az ú. n. Mészponkon fekszik. 
Pürkerecz község tulajdona s legalább is 200 éves. A kőbánya jelenleg 
PAP JÁNOS pürkereczi lakosnak van bérbe adva, a ki községi munkásokkal 
évenkint átlag 150 katlant termel, katlanonkint 18 szekeret számítva, a 
mit jelenleg kizárólag mészégetésre használnak. 

41'1. -- Szász-I-Iennány (Felvidéki j.). 
a) Alluviális, murvás kavics, egészen ökölnyi darabokkal. A nagyobb 

kavicsszemeken többnyire mészbevonatok láthatók, melyek a kavicsot 
konglomeráttá tapasztják össze. Anyaga túlnyomóan kárpáti homokkő és 
csak alárendelten kristályos palák törmeléke. A kavicsbánya, mely 1858 óta 
fennáll, közvetlenül a község keleti végén fekszik s megjegyzendő, hogy 
a kavicstelep Prázsmár felé húzódik s a felszínen csak vékony humusz
rétegtől van eltakarva, úgy hogy ennélfogva nagyobb területen is bárhol 
hozzáférhető. Tulajdonosa Szász-Hermány községe és évi termelése, mit 
az utak kavicsolására használnak, átlag 600---800 kbmtrt tesz ki. 

b) Alluviális, murvás kavics, egészen ökölnyi darabokkal. Anyaga 
kiválóan kárpáti homokkőváltozatokból és csak alárendelten kristályos 
kőzetek törmelékéből áll. Ezen kavicsgödör a községtől D-re, 1 kmtr 
távolságban, a vasuti megállóhely mellett fekszik. Tulajdonosa, a Brassó
Háromszéki h. érd. vasut, csak a szükséghez mérten veszi üzembe ezen 
kavicsbányát, a termelt kavicsot pedig vasuti töltéseinek befödésére 
használja. 

418. - - Szász-Mctgyar<>s (Alvidéki j.). 
Sárga, likacsos, finomszemű, meszes, alsó-krétakorú kárpáti homokkő, 

egyes nagyobb kvarczszemekkel. A bánya, mely 1866-ban a brassó-kolos
vári (nagyváradi) állami út mentén, a községtől 4 kmtrre, az ú. n. Erdő
hegyalján nyittatott meg, Szász-Magyarós község tulajdona, bérlője ez 
időszerint BosNI TAMÁS, Brassóban. A fejthető darabok átlagos nagysága 
0·75-2 kbmtrig változik és az évi termelés 100 kbmtrre tehető. Faragott 
állapotban e homokkő építkezési czélokra, főleg pedig vasuti építkezé
sekre szolgál. (M. K. Á. I. 311.) 
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-ll!J. -- Szász-1~Iar1um·ós (Alvidéki j.). 
Válogatott, világosszínű, dió- egészen ököl nagyságú mészkő-kavics, 

mint a malm mészkőnek alluviális görgetege. Ezen szép, tiszta kavicsnak 
termelési helye, a brassó-kolosvári állami út mentén, a szászmogyorósi 
patak ú. n. Nuszbach völgye. A kavicstelep Szász-Magyarós község tulaj
dona, bérlője pedig BosNI TAMÁS Brassóban. Évenkint 100-200 kbmtrt 
ásnak itt, mit utak kavicsolására használnak. 

420. - Tat1•ang (Hétfalusi j.). 
Sötétszürke, kvarcz- és fillitdarabkákat. magába zríró, felső neokom

korú caprotina-mészkő. A bánya 3 kmtrre fekszik az ú. n. Külső Kismező 
ponkján és Tatrang községnek a tulajdona, mely azt már a mult szá
zad óta művelteti. Bérlője BuNA PÁL tatrangi lakos. A termelt kövek átla
gos nagysága 35-60 cmtr. E kövek nyer.s és faragott állapotban építési 
czélokra használtatnak, sőt ezelőtt különösen Brassóban utcza- és járda
burkolatra is szolgáltak. 

421. - Türkös (Hétfalusi j.). 
Világos okkersárga, részben pedig sötétebb, szürkefoltos, malmkorú 

mészkő. E bánya, mely emberemlékezet óta fennáll, a községtől 50 mtrnyire 
É-ra fekszik. Tulajdonosa Türkös községe, bérlője BORCSA BonoLAI JÁNOS. 
E mészkő, mely átlag 1-2 kbmtrnyi darabokban fejthető, nyers és fara
gott állapotban használtatik építkezésekhez. Átlagos évi termelés 320 köb
méter. (M. K. Á. IV. 9.) 

422. - Z<tjzon (Hétfalusi j.). 
K varcz- és fillitdarnbkákat magába zaro, sötétszürke caprotina

mészkő, a felső-neokom korból. A bánya, mely az 50-es években nyitta
tott, Zajzon község tulajdona. Bérlője JAKAB JÁNOS és Foms ANDRÁS zajzoni 
lakosok. A bánya a községtől ÉK-re fekszik, mintegy 0·7 kmtr távolság
ban, az ú. n. Vásza Sósoldal nevű dűlőben. A termelt kövek átlagos 
nagysága 0·2-0·25 kbmtr és az évi termelés évenkint 5475 kbmtrre 
tehető. A bánya kőzete nyers állapotban különösen építkezésekhez, ki
faragva építkezésekhez, utczakövezetekhez, csatornafalakhoz stb. hasz
náltatik. 

12. CSIK VÁRMEGYE. 

423. - Csík-Gyímes-Biikk (Felcsíki j.). 
Szürke, erősen csillámos, vékony lapokra hasadozó, felső-krétakorú 

kárpáti homokkő. A kőbánya, mely 1880-ban nyittatott, közvetlenül a 
közlekedési út mellett fekszik és Kőér neve alatt ismeretes. A bánya 
tulajdonosa 1895-ig Csík-Szt.-Miklós község volt, a vasutépítkezés miatt 
azonban az állam kisajátította. A termelhető kövek 1-2 mtr hosszú és 
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1 mtr széles lapokban állíthatók elö és ezek részint. nyers, részint pedig 
faragott állapotban szolgálnak különböző építkezésekre. (M. K. Á. II. 90.) 

424. - Csík-Mádéfnlva (Felcsíki j.). 
Feketés, aprószemű piroxén·andezit, a Sáros nevű dombon fekvő 

kőbányából, melynek kőzetét a gyímesi vasut építése alkalmával szerke
zeti hord- és talpköveknek használták. A legnagyobb méretek 2·0 m 3. 

(M. K. Á. II. 69.) 
425. - Csík-Szt.-Domokos (Felcsikí j.). 
Fehéres, kissé a testszínbe játszó, aprószemű kristályos mészkő 

(márvány), a melynek finomabb alapanyagában egyes középnagyságú mész
pátszemek is csillognak. A kőbánya, melyet 1887-ben nyitottak, közvet
lenül a község nyugati tőszomszédságában van. Tulajdonosa a község, 
bérlői SAXLEHNER ANDRÁS utódai, Budapesten. A fejthető darabok az 
1 kbmtrt is meghaladják, de eddig ezen igen szívós márvány csak úti fed
anyagul és mészégetésre használtatott. 

426. - Csik- Szt.-Lélek (Felcsíki j. ). 
Vöröses, kissé likacsos, öregszemű biotit~amfibol-andezit, a vőháti 

kőbányából, melyet ez időszerint a Székely Vasutak építési fővállalata 
(Budapest) bérel. E kőzetből 0·1 mtr3 nagyságú vagdalt követ állítottak 
elő, mit a csík-szereda-gyimesi határszéli vasútvonal műtárgyainál hasz
náltak fel. (M. K. Á. II. 46.) 

42'1'. - Csík-Szt.-Mihály (Felcsíki j.). 
Sötétszürke, aprószemű, likacstalan piroxén-andezit, a Köd teteje 

nevű hegyen lévő kőbányából, melynek kőzetét a gyimesi vasútépítkezé
seknél használták. (M. K. Á. II. 62.) 

428. - Csik-Szt.-MiklÓs (Felcsíki j.). 
Világosszürke, aprószemű, csillámos kárpáti homokkő, a Tarhavas 

nevű kőbányából, melyet vagdalt kő alakjában vasutépítési czélokra, a 
héjjasfalva-gyímesi állami közúton épült hidaknál és egyéb, az állami 
úton épült műszaki tárgyaknál, használtak. (M. K. Á. II. 89.) 

429. - Csík-Szt.-Sinwn (Kászonalcsiki j.). 
Szürke, középszemű, olivintartalmú piroxén-andezit, a megye tulaj

donát képező kőbányából, mely az ú. n. Köves dűlőben, 3·5 kmtrnyire a 
vasuttól fekszik. Bérlői LINCZER ÁRMIN és BRAUN GYULA (Budapest) ép. v., 
a kik ezen kőzetet a gyimesi vasut építése alkalmával vagdalt és faragott 
állapotban használták. Eddig 4000 mtr3-t fejtettek e helyen. (M. K. Á. II. 70.) 

430. - Csik-Tusnád (Kászonalcsíki j.). 
Világosszürke, durvaszemű biotit-amfibol-andezit, a községtől • 

3 kmtrre D-re, az Olt-folyó balpartján, az Alvég teteje nevű helyről. Az 
itt lévő kőbánya Csík-Tusnád tulajdona s a lakosság igen régi idők óta 
szabadon használja e követ. Ezen kőzet nyers és faragott állapotban hasz-
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náltatik a község lakóitól. a szükséghez mérten építkezési czélokra. Ezért 
rendes termelésről nem is lehet szólani. 

4.'31. - Csik-Tusnád (Kászonalcsíki j.). 
Barnásszürke, tömött alapanyagu, a számos földpátjainál fogva fe

héren pettyezett piroxén-andezit. Ez a kőbánya, mely a csíktusnádi lakó
sok tulajdona és tőlük már ősidők óta szabadon használtatik, a község
től D-re, az Olt jobb partján lévő (IHéthidköze» nevű helyen fekszik. 
Keménységénól fogva ezt a kőzetet összezúzottan az utak fedérére használják. 

432. - Csik-Zsör1öd (Felcsíki j. ). 
Világosszürke, likacsos piroxén-andezit, a vármegye tulajdonát 

képező és a Puskaporos dülőben fekvő kőbányából, melyet ez időszerint 
LrnczER ÁRMIN és BRAUN GYULA ép. v. (Budtipesten) bérelnek. E kőbánya 
:i kmtrnyire fekszik a csík-szeredai vasuti állomástól. Legnagyobb méretei 
mint terméskő 0· 15 mtr8, .mint faragotté pedig ()·4 mtr3• Ezen kt'faet Zsö
göd és Csík-Szereda környékének építkezéseinél, továbbá a vármegyei út 
átereszeinél stb. használtatott. Az évi termelés eddig 500-()00 mtr3• 

(M. K. Á. II. 66.) 
433. - Csik.;.Zsögöd (Kászonalcsíki j.). 
Szürke, részint pedig vörhenyes, középszemű amfibol-andezitből 

álló konglomerát. A kőbánya 0·5 kmtrre fekszik a községtől nyugotra, 
könnyen hozzáférhető helyen. Tulajdonosa ezen, 188ti-ban megnyitott kő
bányának a közbirtokosság, bérlője CsíKzsöGöm DEMÉNY LAJ08. A fejtett 
darabok legnagyobbjai 1 ·5 kbmtresek, az évi termelés pedig körülbelül 
1 OOO köbméterre tehető, a mit építkezésekre használnak. 

4.'14. - Gyei·gyÓ-Borszék (Gyergyó-Tölgyesi j.). 
Diluviális mésztufa. A bánya, melyben ezen mésztufát fejtik, Bor

szék község DK i részén fekszik, a Gyergyó-Tölgyes felé vezető állami út 
mellett. A bánya tulajdonosa Ditró és Szárhegy községek birtokossága. 
A fejthető darabok 1-2 kbmtr. nagyok is lehetnek és faragásra nagyon 
alkalmasak. A nagyobb darabok részint nyers, részint pedig faragott álla
potban használtatnak építkezésekre, mig a törmelék az utak kavicsolására 
szolgál. (M. K. A. I. 181.) 

435. - Gyergyó- Ditró (Gyergyó-Szt.-Miklósi j.). 
a) Kékesen pettyezett, világosszürke, középszemű, szodalittartalmú 

elreolith-szienit, vagyis ditroit. Ezen nevezetes, sőt unikumnak tekinthető 
kőzet, Ditrótól mintegy 12 kmtrre Éra eső Tászok patakban, a hegy
lejtő Ny-i oldalán található, a mely terület a 8IKLÓDI család birtokát 

• képezi. Az egész, 30 mtrnél magasabb sziklafal ebből a gyönyörű kőzetből 
áll, irja G. v. RATH, ki KocH ANTAL kalauzolása mellett e helyet meg
látogatta. 1 ·5 kbmtrnyi maximális nagyságban kifaragva használtatott a 
marosvásárhelyi főtéren fölállított BEM-szobor talapzatához, mely alka-
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lommal síremlékek és asztaltáblák is készültek belőle. Jelenleg azonban 
ezen szép kőzet a távoleső vasutállomásra való szállítás költséges volta 
miatt felhasználatlanul áll. (Tüzetesebben írja le e kőzetet, ipartechnikai 
szempontból is, KocH ANTAL, a Kolosvári orv.-term.-tud,Értesítő 1880-diki 
évfolyamában.) 

b) Feketés, durvaszemű, amfiboldús nefelin-szienit, az Orotva-völgy 
"baloldaláról, szemben a Tászok patak betorkolásával. 

436. - Gym·gyÓ-Ditró (Gyergyó-Szt.-Miklósi j.). 
a) Barna, feketés és vöröses andezitzárványok által tarkázott, kon

glomerátos piroxén-andezittufa. A kőfejtőhely, mely Ditró községének: 
birtoka, Alsó-Borszéktől 7 kmtrre fekszik Ny-ra, a Kránga tetőnek neve
zett vízválasztón, a hol nagyobb kiterjedésben egy 15-20 mtrre ki
magasló sziklacsoportozat található. Ennek É-i tövében nyittatott 1880-ban 
a kőfejtő, a mikor az Oláh-Toplicza és Borszék között állami utat épí
tették, a melynek műszaki építkezéseihez, nevezetesen hidak- és támfalak
hoz, ezen konglomerátot faragottan nagyban felhasználták. Azóta pedig 
ugyanennek az útnak mintegy 5 kmtr hosszú szakaszára, úti kavicsul 
szolgál. 

b) Sötétbarna, durvaszemű, konglomerátos piroxén-andezittufa, 
a melyre 1893-ban a ditró-tölgyesi út építése alkalmával a községtől 
ÉK·re, 9 kmtrnyi távolságban, közvetlenül az út keleti oldalán kőbánya 
nyittatott. A belőle fejtett köveket faragott állapotban az említett útvonal 
műszaki építményeihez, használták, jelenleg'pedig zúzott kavics alakjában az 
út fentartására alkalmazzák. A kőbányaterület Ditró községnek tulajdona. 

431'. -- Gyergyó-Remete (Gyergyó-Szt.-Miklósi j.). 
Világosszürke, érdes-likacsos am:fibol-andezit. (M. K. Á. I. 229.) 
4.18. - Gyergyó-Szá'rhegy (Gyergyó-Szt.-Miklósi j.). 
Hófehér, aprószemű kristályos mészkő (márvany). Ezen Magyar

országnak eddig ismert fehér márványai legszebbikének tulajdonosa Szár
hegy községe, mint erkölcsi testület ; bérlői pedig S.AxLEHNER ANDRÁS 
utódai Budapesten. A márványbánya közvetlenül a község É-i részén, 
a községben lévő Szármány hegyen van. A termelhető darabok maximális 
nagysága az 1 kbmtrt jóval meghaladja. Nyers állapotban épületfalakhoz 
és úti kavicsul hásználtatik, kifaragva pedig már eddig is építési czélokra, 
lépcsők, oszlopok, dí.szmunkák, sőt szobrászati művekre alkalmaztatott 
A kőbánya művelése a szállítási nehézségek miatt már 5 év óta szünetel, 
a bérletet azonban a bérlő czég most is fentartja. (M. K. Á. I. 1.) 

439. - Gyergyó-Tekerőpatak (Gyergyó-Szt.-Miklósi j.). 
Hófehér, igen aprószemű kristályos mészkő (márvány). Erre az 

elsőrangu fehér márványra 1887-ben nyitottak a községtől 7 kmtr távol
ságban fekvő Hevedermelyéke nevű dűlőben bányát, de ezt a közlekedési 

D;._ Schafarzik F. A magyar kőbányák. 6 
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rosz viszonyok miatt már 1888-ban ismét beszüntették. A szóban forgó 
márványterületen a fehéren kivül egy igen aprószemű, szürke márvány 
is fordul elő, mely szintén figyelemre méltó. 

A márványt~rület tulajdonosa Tekerőpatak községe, a részben fel
tárt bánya bérlői ellenben G1ACOMuzz1 BAPTIST, GENCSI ALAJOS és LÁZÁR 
GYULA gyergyó-szent-miklósi lakósok. A termelhető márványtömbök az 
1 kbmtrt is elérik. Eddigelé a bánya pangó művelése miatt ezen igen 
szép márvány csak kevéssé használtatott, még pedig nyers állapotban 
mészégetésre, kifaragva és csiszolva sírkövekre. 

440. - Gyergyó-Vasláb (Gyergyó-Szt.·Miklósi j.). 
Fehér, középszemű kristályos mészkő (márvány) a község tulaj

donát és MAzz1 Lurn1 (Budapest, Rottenbiller-utcza 13. sz.) bérletét képező 
kakashegyi kőbányából. E kőzet építészeti és szobrászati czélokra egyaránt 
alkalmatos s utóbbi czélra Budapesten már tényleg használják is. E telepen 
a fehér márvány mellett kékesszürkés, bardiglioszerű változat is fordul 
elő, mely különösen sirkövek, lépcsőzetek és egyéb építkezési tárgyak 
faragására nagyon alkalmas. A mennyiben e kőbánya a Maros partján 
fekszik és a tervezett székely vasut is mellette fog elvezetni, ezen telep 
nagyjelentőségűnek igérkezik. Legújabban ezen és a szomszédos tekerő
pataki márványtelepek kiaknázására egy részvénytársaság alakult, mely 
a gyergyó-szt.-miklósi és székely-udvarhelyi népbankok és MAzz1 Lurn1 
budapesti lakos szövetkezése folytán jött létre. 

441. - Kászon-Ujfalu (Kászonalcsíki j.). 
Szürke, erősen csillámos, vékony lapokra hasadozó, kissé meszes 

alsó-kréta- (neokom-) korú kárpáti homokkő. A kőbánya, mely már ős

idők óta fennáll és a lakósok szabadon használható tulajdonát képezi, 
a községtől 5 kmtrre fekszik Ny-ra, az új hadászati út mellett, a Virág
vápája nevű helyen. E kőzet csakis a szükséghez mérten használtatik, 
nyers és hasogatott állapotban építési czélokra. Különösen parasztkőfara
gók foglalkoztak a kőlapok négyzetes alakban való kifaragásával, a miket 
a környéken folyosók és pitvarok kipadozására használnak. 

442. - Lóvész (Felcsíki j.). 
Világos zöldesszürke, biotit-muszkovit-gnájsz a lóvészi alagút ki

járatánál fekvő Utusalj nevű hegyről, melynek kőzetét a gyimesi vasut 
építkezése alkalmával különféle nagyságban mint terméskövet használ
ták. (M. K. Á. II. 7 4.) 

443. - Várdotfalva (Felcsíki j.). 
Világosszürke, finoman likacsos, középszemű piroxén-andezit a 

Fej szó oldalán fekvő kőbányából, melynek kőzetét a gyimesi vasut építése 
alkalmával részint mint vagdalt, részint pedig mint faragott építőkövet 
használták. (M. K. Á. II. 63.) 
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13. ESZTERGOM VÁRMEGYE. 

444. - Bajna (Esztergomi j.). 
a) Világos okkerszinű, majdnem fehér, tömött, mészpáteres dach

. stein-, vagy megalodus-mészkő a községi telkesgazdák és zsellérek tulaj
donát képező s 1891-ben a községtől mintegy 2 kmtrnyire DK-re, az Ör
hegyen nyitott kőbányából, a mely nyers állapotban felaprózva, a szük
séghez képest évenkint változó mennyiségben útkavicsolásra szolgál. 

b) Világos okkerszínű, mészpáteres, tömött dachstein-mészkő a 
telkesgazdák és zsellérek tulajdonát képező, 1891-ben nyitott kövesdombi 
kőbányából, mely a községtől 2 kmtrnyire ÉNy-ra fekszik. E kőzet szin
tén csak a szükséghez mérten utkövezésre szolgál. 

445. - BajÓth (Esztergomi j.). 
Világos okkerszínű, tömött dachstein- vagy megalodus-mészkő a 

. községi volt úrbéresek Öregkői mészkőbányájából, mely a községtől 1 kilo
méternyire DK-re, az Öregkő alján a 70-es években nyittatott. Bérlője 
OsvÁTR IMRE (Budapest). Ezen mészkőnek anyaga ez idő szerint változó 
mennyiségben kizárólag mészégetésre használtatik. 

446. - BajÓth (Esztergomi j.). 
Halványvörös, tömött, alsó-középső-liaszkori mészkő (márvány) a 

községi volt úrbéresek Pallotvány nevű kőbányájából, mely a község DK-i 
tőszomszédságában, a temető felett fekszik. Bérlője OsvÁTH IMRE (Buda
pest). Ezen márvány testszés szerinti nagyságban fejthető s azelőtt HoLz
DAMPF SÁNDOR bérlete idejében ipari és kőfaragói czélokra bőven fel is 
használtatott, ez idő szerint azonban a bánya nincsen üzemben. 

44'1. - BajÓth (Esztergomi j.). 
Sárgás, tömött, lithothamniumos nummulit- (N. striata) mészkő a 

községi volt úrbéresek tulajdonát és OsvÁTH IMRE búdapesti lakos bérle
tét képező, a községtől o·t kmtrnyire ÉNy-ra fekvő Falufeletti kőbányá
' ból, a melyben e mészkő 0·1-1 ·0 mtr vastag padjai 3-5 mtr hosszúság
ban is fejthetők. Ezen kőzet általában épületkőnek használtatik, sőt 

lépcsőfokok kifaragására is alkalmas. HoLZDAMPF SÁNDOR régi bérlő idejé
ben a dunaszabályozási munkálatokhoz is szállíttatott ezen kőzet. 

448. - Bart (Párkányi j.). 
Barna, földes-murvás, diluviális kavics a községi legelőn lévő, a. 

községtől 0·2 kmtrnyire ÉNy-ra eső kavicsgödörből, a hol az 1875-ben 
nyittatott. Ezen kavics, melyből évenkint mintegy 500 prizmát bányász
nak, a környéki utak javítására használtatik. 

449. - Csév (Esztergomi j.). 
Barna, kavicsos-konglomerátos, alsó-oligoczénkorú ú. n. hárshegyi 

homokkő, a község volt úrbéreseinek tulajdonát képező kőbányából, melyet ... 
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1894-ben a falutól DK-re mintegy 2 kmtrnyi távolságban nyitottak. E kő
zet kizárólag csak helyi építkezésekre szolgál. 

4/'$0. - Csolnok (Esztergomi j.). 
Világos okkerszínű, tömött, felső triaszkorú dachstein- vagy mega

lodus-mészkő, a község tulajdonát képező s 1840 óta fennálló kőbányából, 
m~ly a község DNy-i tőszomszédságában fekszik. E kőzet. mely mészégetésre 
ig~n alkalmas .. ez idő szerint csakis úti kavics előállítására használtatik. 

451. - Dorogh (Esztergomi j.). 
a) Halvány okkerszínű. tömött, felső triaszkorú dachstein- vagy me

galodus-mészkő az esztergomi főkáptalan tulajdonát képező, 1854-ben a 
doroghi Kőszikla déli oldalán nyitott kőbányából. A termelt kövek átlag 
0·2-0·4 mtr3 nagyok és mint ilyenek nyersen építkezésekre, összeaprítva 
pedig az állami út kavicsolasára használtatnak. 

b) Ugyanolyan minőségű kőzet a doroghi telkesgazdák és zsellérek 
kőbányájából, melyet ugyancsak a Nagy-Kősziklán 1895-ben nyitottak 
meg. A termelt kövek nagysága, valamint felhasználása ugyanolyan. mint 
az előbbi esetben. 

452. - Dfünös (Esztergomi j.). 
a) Kékesszürke, aprószemű piroxén-andezit, a HAJÓSI IsTVÁN tulaj

donát képező s 1889 óta fennálló alsó-macskási kőbányából. Jelen
legi bérlője a HoFFBAUER és LEHNER czég Budapesten. A kőbánya, mely 
0·5 kmtrnyire D-re fekszik, évenkint átlag 500 köb-öl követ szolgáltat, mit 
utakra fedőanyag gyanánt használnak. 

b) Sötétszürke, aprószemű piroxén-andezit, az Bgyesült tégla- és 
czementgyár tulajdonát képező téglagyári bányából, mely 1891 óta a köz-· 
ségtől 0·5 kmtrnyire É-ra fennáll. Bérlője a HoFFBAUER és LEHNER czég 
::(3udapesten. Ezen kőzet évenkint átlag :3400 mtr3-nyi mennyiségben utakra 
f.edőanyag gyanánt szolgál, 

e) Sötét kékesszürke, aprószemű piroxén-andezit, a préposthegyi 
kőbányából, mely a községtől 3 kmtrnyi távolságban fekszik. 

E kőbánya az esztergomi főkáptalan tulajdoná; bérlője RoHErn 
KÁROLY és FIAI czég Budapesten. Megnyitása éve 1884. Ezen kőbánya 
anyaga szintén úti kavicsolásokra használtatik. 

d) Szürke, aprószemű piroxén-andezit, a községtől 2 kmtrnyi távol
!'lágban fekvő felső-macskási bányából. Tulajdonosa az esztergomi főkáp
tp,lan, bérlője RoHEIM KÁROLY és FIAI Budapesten. A bánya megnyitásának 
éye 1893. Ebből .a kőzetből évenkint. körülbelül 3400 mtr3-nyi mennyiség 
lesz felhasználva útkavicsolási czélokra. (M. K. Á. II. 56.) 

453. - Esztergom sz. kfr. város. 
Világosbarnás, tömött, pados, felső-triaszkorú mészkő, a Cserepesi 

~113,kppl. Ez(;ln kőzetet ez idő szerint még nem fejtik.. 
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454. - Esztergom sz. ki1•. város. 
Világos okkerszínű. fehér mészpáteres, tömött. felső triaszkorú dach• 

stein- vagy megalodus-mészkő a város tulajdonát képező strázsahegyi kő~ 
bányából, mely a várostól 4·5 kmtrnyire D-re fekszik. Bérlője NAGY PÁL 
esztergomi lakos. E kőbánya igen régi és megnyitása a XVIII. századra esik. 
A termelt anyag mennyisége a szükséglet szerint változik, évenkint 1000-
10.000 mtr3~ig építésekre. útkavicsolásokra és üveggyártási czélokra. 

4/$l). - Esztergom sz. lr,ir. város. 
a) Fehér, helyenkint vasokkertől sárgásra vagy barnásra festett, 

finomabb-durvábbszemű, középeoczén (Nummulites striata-) homokkő a 
város tulajdonát és NAGY PÁL bérletét képező strázsahegyi homokkőbányá
ból, mely a várostól 4·5 kmtrnyire fekszik D~re. A termelt kövek, melyek 
átlag o·25-0·7.) mtr 3 nagyok, házépítésre, útburkolatokra, faragva pedig 
műépítészeti részekre, hídépítésekre, lábazati lemezekre lesznek használva. 
Az évi termelés mennyisége 1300-20.000 mtr3 között változik. (M. K. Á. 
I. 313-316.) 

b) Fehér, középeoczénkorú, laza homokkő, mely a város tulajdonát 
képező csipkevölgyi kvarczhomokbányából való. E bányát, mely a Duntt 
partjától 6 kmtrnyire fekszik DK felé. 1890-ben történt megnyitása ótl]. 
NAGY PÁL bérli.Néhány évig homokot termeltek benne üveggyártási czélokra. 

4:J(J. - Esztergom sz. kir. város. 
Violásbarna, középszemű amfibol-andezit a város tulajdonát képező 

sárosvölgyi kőbányából, mely a várostól 6·5 kmtrnyire DK-re fekszik, a 
hol 1870-ben nyittatott meg. Jelenlegi bérlője NAGY PÁL, ki e követ 0·25-
3·00 mtr3 nagyságú darabokban fejteti, még pedig évenkint mintegy 500-
öOOO mtr3 mennyiségben, mit kövezésekre, járdakészítésre, szerkezeti 
kövek és lépcsők faragására használnak fel. 

4Si'. - Karva (Párkányi j.). 
Fehér, középszemű, alluviális kavics a község előtti Duna partjá

ról. Évi kavicstermelés 1400 köbmtr, mit a közutakra fedanyagul hasz
nálnak. 

4158. - Kesztölcz (Esztergomi j.). 
Világos okker- és halvány kékesszürke-színű, tömött, felső triaszkorú 

{dachstein) mészkő a Budapest-Esztergom-Almásfüzitői h. é. vasút 
r.-társaság 1900-ban nyitott kőbányájából, mely 3 kmtrnyire fekszik a 
községtől Ny-ra, a «Dorogh mészkőbánya)) vasúti kitérővel külön sínnel 
összekapcsolva. Bérlője SCHVARCZ ANTAL (Esztergom), ki e bányából éven
kint mintegy 1000 vagonnal szállít részint útkavicsolásokra, nagyobbrészt 
vedig czukorgyárakba. 

4159. - Kesztölcz (Esztergomi j.). 
Barnás, aprószemű, alsó-oligoczénkorú, ú. n. hárshegyi homokk\} 
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az esztergomi főkáptalan tulajdonát képező és 1850-ben megnyitott kő
bányából, mely a községtől mintegy 2 kmtrnyire K-re, a Pilishegy alján 
fekszik. E kőzet a községben építkezésekre szolgál, évenkint körülbelül 
500 köbmtr mennyiségben. 

460. - Kis- Ujfalu (Párkányi j.) . 
Sárgás, aprószemű, meszes kötőszerű, pontusi korú homokkő a 

gazdaközönség tulajdonát képező s a községtől 0·3 kmtrn:yire D-re az 
Akáczosban fekvő kőbányából. A bánya rendszeresen nem míveltetik 
s terménye is csak helyben lesz felhasználva házalapozásoknál és kút
építéseknél. 

461. - Kis- Ujfalu (Párkányi j.). 
Barna, földes-murvás, negyedkori kavics. E kavics mintegy 1 kmtrnyi 

távolságban fordul elő egyes gazdák szántóföldjein, a honnan szükséglet 
esetén, mint . utakra való fedanyagot értékesítik. Rendszeres bányaüzem 
nincsen. 

462. - Kőhid-Gyarmath (Párkányi j.). 
Szennyes fehér, finomszemű, foraminiferás, ritkás és tömött, homo

kos mészkő, a felső-mediterrán emeletből. A 2 kmtrnyire D-re eső kő
fejtési helyek 1830 óta léteznek s megjegyzendő, hogy a ritkás; könnyebb 
minőség felül, a nehezebb, tömött, keményebb pedig alul fordul elő. Ezen 
kőbányatermények helyben építkezésre, évenkint mintegy 40 mtr8 meny
nyiségben használtatnak. E kőzet előfordulási helyén 10 egymás mellett 
fekvő kisebb kőbánya van, a melyek egyes községi lakósok tulajdonai. 

463. - Kőhid-Gyarmath (Párkányi j.). 
Alluviális, földes, poligén kavics a község ÉK-i szélén fekvő kavics-· 

gödörből. A kavics e helyen 1 mtrnyi földdel van borítva. A gödör 1895-ben 
nyittatott meg útkavicsolás czéljából, tulajdonosa RENNER GÁSPÁR Pár
kányon. 

464. - Lábatlan (Esztergomi j.). 
Szürke, aprószemű, meszes kötőszerű, alsó-neokom homokkő, ú. n. 

dábatlani homokkő". Ezen kőzet a piszke-lábatlani közbirtokosság 1872-ben 
megnyitott kőbányájából való, mely a község K-i tősMmszédságában fek
szik. E helyen évenkint mintegy 1000 köbmtrnyi követ fejtenek, mit épít
kezéseknél falkőnek, továbbá utakra fedanyagnak, valamint végre kő

hányásra a Dunába is használnak. 
465. - Mogyorós (Esztergomi j.). 
Barnás, gyéren likacsos, különben tömött, negyedkori, édesvizi 

mészkő a m. kir. Vallásalapítvány tulajdonát képező s a községtől 10 percz
nyire DK-re fekvő óhegyi kőbányából. E bánya 1830 körül nyittatott meg 
s jelenlegi bérlője HoLZDAMPF SÁNDOR (Süttő). Átlagosan 1 mtr hosszú, 
o·5 mtr . széles és magas kövek fejthetők benne, a melyek nyersen és 



ESZTERGOM M. 87 

faragva építésekre használtatnak. Az utolsó 4 év óta azonban szünetel 
az üzem ezen kőbányában. 

466. - Piszke (Esztergomi j.). 
a) Világos okkersárga, tömött, felső triaszkorú dachstein- vagy me

galodus-mészkő, a NEDECZKY KÁLMÁN piszkei lakós tulajdonát képező s 1836 
· óta fennálló kőbányából. mely a községtől 3 kmtrnyire DK-re, a Kakasovec 
nevű dűlőben fekszik. E kőzetet csakis apró darabokban fejtve mészége
tésre használják, évenkint 8000 köbmtr mennyiségben. 

b) Világos okkersárga, tömött, felsőtriaszkorú dachstein- vagy mega
lodus-mészkő, a KRAFFT LIPÓT tulajdonát képező s 1853 óta fennálló kő
bányából, mely a községtől körülbelül 4 kmtrnyire D-re a Piszniczehegyen 
fekszik. Mészégetésre használtatván, csakis kisebb darabokban fejtik, éven
kint körülbelül 2-3000 köbmtr mennyiségben. 

e) Világos okkersárga, tömött, felső triaszkorú dachstein- vagy me
galodus-mészkő a községi tölgyháti mészkőbányából, melyet ez idő szerint 
~ÍÜLLER JózsEF süttői lakos bérel s benne építkezési czélokra évenkint átlag 
100-150 köbmtr követ fejtet. 

d) Világos okkersárga, tömött, felső triaszkorú dachstein- vagy me
galodus-mészkő REVICZKY GYŐZŐ és KÁROLY esztergomi lakósok kőbányájá
ból, mely mintegy 4 kmtrnyi távolságban fekszik Piszkétől DDK-re, az 
Emenkes-hegyen, hol 1850-ben nyittatott meg. A fejthető darabok nagy
sága úgyszólván tetszés szerinti, de bár épületkőnek is használható, a 
tulajdonosok ez idő szerint csupán csak a mészégetésre fordítják figyel
möket. Évenkénti termelés körülbelül 8-9000 köbmtr. 

46'1'. - Piszke (Esztergomi j.). 
a) Barnásvörös, tömött, alsó- és közép-liaszkorú mészkő (márvány), a 

KELNDORFER JózsEF, REVICZKY KÁROLY és GYőző, NEDECZKY ÁRPÁD, MÜLLER 
JózsEF, LEDERGERBER PÁL, PALKOVICB és G1ANONI társaság tulajdonát képező 
piszniczei vörös márványbányából, mely körülbelül 1700-ban lett meg
nyitva. E bánya mintegy 6 kmtrnyi távolságban fekszik a községtől D-re. 
A bányában található kőzetpadok vastagsága változik a néhány czenti
métertől egy mtren felülig. Az évi termelés 1000-1200 köbmtr, a mi 
nyersen és faragottan és gyakran fényezett állapotban építkezésekre és 
sírkövekre lett felhasználva. 

b) Barnásvörös, tömött, alsó- és közép-liaszkorú mészkő. (márvány) 
a községi Tölgyháti nevű kőbányából, mely a községtől mintegy 4 kilo
méternyire fekszik D-re. Bérlője MÜLLER JózsEF, süttői lakós. E bányában 
a padok vastagsága 0·08-1 ·70 mtr. Az évi termelés átlag 100 köbmtr, 
mit nyersen és kidolgozott állapotban építési czélokra használnak fel. 
A píszkevidéki márványipar kifejlődése leirását lásd a budapesti keres-
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kedelmi és iparkamara 1870-1875. évi jelentésében, a kézmű- és gyár
iparról szóló czim alatt, Budapest, 1897, 222-25. 1. 

468. - Piszke (Esztergomi j.). 
Barnásfehér, tömött, csak gyéren likacsos, negyedkori, édesvizi 

mészkő a Vaskapu nevű községi bányából, melyet jelenleg HAUSZMANN 
SÁNDOR (Budapest) bérel. E kőbánya 3 kmtrnyire fekszik a községtől DK-re. 
Az évi kőtermelés e bányában körülbelül 700 köbmtr és a termelt kövek 
nyersen 613 faragottan különböző építkezési czélokra, a törmelék pedig út
kavicsolásra használtatik. (M. K. Á. I. 173--77.) 

469. - Pil.is-lJiwróth (Esztergomi j.). 
Violásbarnás, középszernű amfibol-andezit a m. k. vallásalapítványi 

uradalom tulajdonát képező és a községtől mintegy 3/4 órányira fekvő 
ú. n. Külső kőbányából. Megnyitásának eve 1850; jelenlegi bérlője 

STEINER BERNÁT, Szobbon. A fejthető darabok nagysága 0·10-0·60 mtr3• 

a melyek útburkolásokra, műutakra, zúzott kavics előállitására és végre 
helyben építkezésekre is fel lesznek használva. 

41'0. - Pilis-1Ucwóth (Esztergomi j.). 
a) Vörös, középszemű amfibol-andezit-brecsia a m. kir. vallás

alapítványi-uradalom tulajdonát képező kőbányából, mely a községtől 
1/4 órányira ÉNy-ra fekszik. Megnyitásának éve 1874; jelenlegi bérlője 
HoFHAUSER és LEHNER czég Budapesten. E kőzet mint épületkő és mint 
kőtörmelek utak építésére használtatik. 

b) Szürke, érdes-likacsos amfibol-andezit-brecsia a volt úrbéres 
gazdák Hideglelősi bányájábóL mely a községtől 1/2 órányira fekszik 
ÉNy-ra. Jelenlegi bérlő fü.Ros ISTVÁN. E kőzet leginkább folyamszabályo
zási munkálatokra használtatott, évenkint változó mennyiségben. 

41'1. - S'Üttő (Esztergomi j.). 
Világos barnásszürke, tömött, felső triaszkorú mészkő zöldes erek

kel. A lelethely Alsó-Vadász-puszta közelében van. 
41'2. - Süttő (Esztergomi j.). 
Barnásvörös, tömött. alsó- és közép-liaszkorú mészkő (márvány) a 

községtől 13 kmtrnyire D-re fekvő gerecsei márványbányából. melyet e 
helyen a primási uradalom körülbelül 1820-ban nyittatott. A bányajelen
legi bérlője HoLZDAMPF SÁNDOR. 

A vastag padokban előforduló mészkő több mtr. hosszú lapokban 
fejthető és az évi átlagos termelés körülbelül 500-800 köbmtrre tehető. 
Ezen kőzet nyersen idomítva, valamint faragva is, épületekhez és hidakhoz 
használtatik. Úgyszintén fényezhető is. Fölhasználtatott az esztergomi 
bazilika építkezésénél is. 

4'i':J. - Süttő (Esztergomi j.). 
a) Yilágosbarna, gyéren aprólikacsos, különben tömött. sőt finoman 
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,szemcsés, negyedkori, édesvizi mészkő, a községtől 2 kmtrnyire D-re fekvő 
haraszthegyi kőbányából. Ugyanott barnásfehér minőségben is fordul elő 
ezen kőzet. A kőbánya, mely 1860-ban nyittatott, a primási uradalomé 
és jelenlegi bérlője HoLzDAMPF SÁNDOR (Süttő). A legnagyobb fejthető 

darabok egészen 3 köbmtr nagyságuak, az évi termelés átlag 600 köbmtr. 
Nyersen, idomított és faragott állapotban épületi műkövekre, szobor
talapzatokra, valamint hidakra is használtatik. A terméskő pedig falaza
tokra és Dunaszabályozási munkákra szolgál. 

b) Barnásfehér, helyenkint likacsos-odvas, különben tömött, negyed
kori mészkő a Sittli nevű fehér kőbányából, melyet a primási uradalom 
e helyen. a községtől mintegy 2 kmtrnyire D-re 1860-ban nyittatott. Bérlő 
HoLZDAMPF SÁNDOR (Süttő). E bánya átlagos évi termelése 2-300 köbmtr, 
a mit ugyanazon czélokra használnak. mint az előbbi esetben. 

l) Barnásfehér. helyenkint likacsos, negyedkori, édesvizi mészkő 
~ÍÜLLER JózsEJ!' 1Süttő) Sittli nevű bányájából, mely 1858-ban lett meg
nyitva. Az évenkinti termelés mennyisége 300-400 köbmtr. 

d) Világosbarnás, gyéren likacsos. negyedkori. édesvizi mészkő 

HoLZDAMPF SÁNDOR (Süttö) diósvölgyi kőbányájából, mely a községtől 

3 kmtrnyire feksúk D-re. ~Iegnyitási éve , 1845. E kőbányában évente 
átlag 500-700 követ fejtenek ugyanazon czélokra. mint fentebb em
lítve volt. 

r) Világosbarnáo, aprólikacsos, negyedkori. édesvízi mészkő MÜLLER 
JózsEF" (Süttö) Dörfi neyu kőbányájából, mely a községtől 3·75 kmtrnyire 
D-re fekszik, a hol 1880-ban megnyittatott. E bánya évi termelése 400-
.)00 köbmtr. 

{) Barnásfehér. gyéren aprólíkacsmi, negyedkori, édesvizi mészkő -
APRILY ERNŐ (Süttó) Kesztl nevü bányájából. mely 1880-ban a községtől 

3·5 kmtrnyi távolságban nyittatott meg. Ezen kőbánya évi kőtermelése 
átlag 300--4-00 köbmtr. 

L'gyanezen kőbányában világos barnaszínü, édesvízi mészkö is for
dul elö. \~L K. Á. I. 166-68, IV. ::l7.) 

•,Pi'4. - :l'okod (Esztergomi j.). 
Sárgásszürke, felső-eoczénkorú Nummulites Tsihatseffi mészkő, 

a községi bányából, mely 18~)1-ben a községtől mintegy 1·5 kmtrnyire 
ÉK-re nyittatott. Bérlő az Fjszakmagyarországi Kőszénbányatársulat Toko
don. Az évi termelés körülbelül 800 köbmtrt tesz ki, mi átlag ()·50 mtr3-es 
darabokban nyersen s kinagyolva építkezési czélokra szolgál. 

415. - Úny (Esztergomi j.). 
Fehéres, aprólikacsos, foraminiferás. s;.,armatakorú durvamészkő a 

HAÁN REZSŐNÉ esztergomi lakós tulajdonát képező kőbányábóL E bánya, 
mely 1850-ben nyittatott meg, mintegy 1 kmtmyi távolságban, az Újheg~~ 

... 
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mögötti völgyben fekszik. A fejtett darabok 40-70 cmtr3 nagyságuak s 
az évi átlagos termelés 35 mtr1i_t szokott kitenni. Ezen könnyen faragható· 
kőzet nyersen s kinagyolva építkezésekre szolgál. 

14. FEJÉR VÁRMEGYE. 

4'i'6. - Abtt (Székesfejérvári j.). 
Rozsdabarna. homokos-murvás, pontusi korú kvarczkavics, a tanul

mányi alapítvány báránd-pusztai kavicsgödréből, melyet ez idő szerint 
KÉGL GYÖRGY (Csala) bérel. E kavicsgödör vagy 7 kmtrnyire ~>ra fekszik 
Abától. A kavics útfentartásra szolgál. 

4'i''i'. - Bicske (Váli j.). 
a) Fehéres. oolitos szövetű, tisztán foraminiferákból álló, porozus, 

szarmatakorú mészkő, a községtől 2 kmtrnyire É-ra fekvő puszta-csorda
kúti, az ú. n. Dobogón fekvő kőbányából. Tulajdonosa WoLFINGER TESTV.;.: 
bérlő ToNETTA DEMETRIO (Csabdi). E kőbánya 1866-ban lett megnyitva. 
A fejtett kövek átlag 0·30-2·0-3·0 mtr3 nagyok s nyers állapotban fal
kőnek, faragottan pedig a legkülönbözőbb építési czélokrá szolgálnak. 
1885-ben a budapest-szőnyi vasútépítésnél vétetett igénybe. Az évi ter
melés 1000 köbmtr. (M. K. Á. IV. 34.) 

b) Világosbarna, ikrásszövetű, foraminiferás, sz;armatakorú mészkő, 
cerithiumoktól eredő likacsokkal a <lobogói kőbányából. A bányában feltárt 
kőzet alsóbb rétegei tömöttebbek és keményebbek. (M. K. Á. I. 127-131.) 

e) Barnásfehér, likacstalan, aprószemű, foraminiferás, szarmata 
mészkő, a máléhegyi kőbányából. (M. K. Á. I. 132-i:rn.) 

4'i'8. - BÓt (Váli j.). 
Sárgásfehér, ritkás-porozus, finoman oolitos, foraminiferás, szarmata 

mészkő, hg. METTERNICH RICHARDNÉ (Bécs) kőbányájából, mely a község
től 1 kmtrnyire Ny-ra fekszik. A bánya bérlője KovÁcs LÁZÁR Budapesten. 
E kőzet 1-2 mtr. átmérőjű darabokban is fejthető. Javarésze, mint
hogy a legfinomabb faragásokra is igen alkalmas, szobrászati és kőfaragói 
czélokra szolgál. a törmeléke pedig helyben építkezésekre használtatik. 
(M. K. Á. L 134-139.) 

4'i'9. - Bót (Váli j.). 
Barnásfehér, czukros szövetű dolomit (fődolomit), a hg. METTERNICH 

RICHARDNÉ (Bécs) tulajdonát képező és 1876-ban megnyitott kavicsoló 
bányából, mely 4 kmtrnyire fekszik a községtől ÉK-re, a bicskei országút 
mellett. E kőzet zúzott állapotban útkavicsolásra használtatik. 

480. - Csabdi (Váli j.). 
a) Vilagosbarnás, ritkás-porozus, puha, csupán foraminiferából álló,. 

szarmatakorú mészkő, az 1840 körül megnyitott községi kőbányából, mely 
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a községtől 1 kmtrnyire DNy-ra, dombtetőn fekszik. A fejtett darabok 
0·30-1 ·0 mtr3 nagyok s nyersen és faragva használtatnak falkőnek, éven.
kint körülbelül 400 köbmtr mennyiségben. 

b) Sárgás, likacsos, de keményebb, szarmatakorú mészkő, tele tapes
szel és cerithiumokkal, az ifj. TANKÓ KÁROLY (Csabdi) tulajdonát képező, 

1883-ban a községtől 1 kmtrnyire Ny-ra nyitott kőbányából, a melyben 
a fejthető darabok egészen 1 ·0. mtr3 nagyságuak. Nyers és faragott álla
potban falazásokra használtatik és 1884-ben a budapest-brucki vonal 
hidjaihoz is használtatott. Az évi termelés átlag 400 köbmtrre tehető. 

481. '--- Csabdi (Váli j.). 
Szürkésfehér, aprószemű, erősen meszes, pontusi korú homokkő a 

községi, 1883-ban 1 kmtrnyire DNy-ra, dombtetőn megnyitott kőbányá
ból, melyből rendszerint 0·30 mtr3-es darabokat fejtenek. E kőzet nyer
sen és faragva falrakásra és egyéb építési czélokra szolgál. 1884-ben a 
budapest-brucki vasútvonal hidjaihoz használtatott. Évenkint átlag mint
egy 80 mtr3-t fejtenek e bányában. 

482. - Csákberény (Móri j.). 
Fehér, ritkás·porozus, foraminiferás, közép-eoczénkorú mészkő, a 

gr. LAMBERG ANNA tulajdonát képező s 1863 körül a község belterületén, 
a Kishegyben megnyitott kőbányából. A fejtett darabok az 1 ·0 kmtr3-t is 
el szokták érni, az évi termelés pedig mintegy 100 köbmtr, mit nyersen 
vagy csak nagyjában megfaragva használnak falépítésekre. 

483. - Csákberény (Moóri j.). 
a) Világosbarnás, igen finoman szemcsés dolomit (fődolomit), a köz

ségi, igen régi porondbányából, mely a községtől 2·0 kmtrnyire K-re fekszik. 
b) Hasonló minőségű dolomit, a gr. LAMBERG ANNA (Csákberény) 

tulajdonát képező s 1857-ben a községtől 2 kmtrnyire D-re fekvő kavics
bányából. Az ezen porondbányákból évenkint változó mennyiségben fej
tett dolomit, kavics és murva útcsinálásra szolgál. 

484. - Érd (Adonyi j.). 
Barnásfehér, likacsos, olykor azonban majdnem likacstalan, szarmata

korú mészkő, a gr. W1MPFEN uradalmához tartozó Ilka-major melletti kő
bányából. Jelenlegi bérlője KELHOFER JózsEF (Tárnok). A bánya 3 kilo
méternyire fekszik a törökbálinti vasúttól és másrészt az érdi Duna part
tól. A termelt kövek legnagyobb méretei, mint falkő 0·5-1 ·00 mtr3, mint 
lépcsőkő 2-~3 mtr, mint kőlap 1 ·2-2·2 mtr2• E kőzet leginkább Buda
pesten használtatik mint faragott kő s alkalmazva van a Ferencz József
hidnál is. Pécsett használták a vasúti és a dohánygyár ma.gasépítményei
nél. Az évi termelés körülbelül 150-200 köbmtr és 150 darab lépcsőfok. 
(M. K. A. II. 12.) 

485. - Ettyek (Váli j.). 
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Világos-sárgás, ritkás-porozus, finoman oolitos szövetű, foraminiferás, 
szarmatakorú mészkő, egyes apró kvarczkavics zárványokkal. E kőzet a 
székesfejérvári káptafan 1825-ben megnyitott kőbányájából való, mely 
1 kmtrnyire fekszik a községtől DK-re. a Sóskuti-út mellett. E kőzet, 
mely építkezésekre való, ez idő szerint nem fejtetik. 

48(j, - Füle (Székesfejérvári j.). 
Vörhenyessárga, szürke foltos, márgás mészkő, a devon (?) korból, 

:a veszprémi káptalan tulajdonát képező, 1840-ben megnyitott és 2 kilo
méternyire a községtől :BJK-re, a Kőhegyen fekvő bányából, a melyben 
átlag 0·20 mtr3-es kövek fejtetnek, miket nyers állapotban épületalapo
zásokra használnak. Az évi termelés csekély, mivel e kőzet csakis a káp
talani birtokon használtatik. 

4811. - JPüle (Székesfejérvári j.). 
Szürke, aprószemű, gyéren csillámos, kissé meszes, pontusi korú 

homokkő, a VARGA FERENC'.': (Balaton-Főkajár) tulajdonát képező, 1895-ben 
a Bányahegyen megnyitott kőbányából, mely a közs€gtől 1 ·5 kmtrnyire 
DNy-ra fekszik. E kőzet átlag kisebb darabokban lesz fejtve, a melyek 
nyers állapotban építkezési czélokra használtatnak. Az évi termeltís átlag 
70 köbmtr. 

488. - J!'üle (Székesfejérvári j.). 
a) Rozsdabarna, tyúktojásnagyságú, agyagos-murvás, túlnyomólag 

fehér kvarczkavics, a pontusi emeletből, a veszprémi-káptalan tulajdonát 
:képező és 1840 óta a községtől 2 kmtrnyire ÉK-re, a Kőhegy alján fenn
álló kavicsbányából. Anyaga útkavicsolásra szolgál. 

b) 1892 óta ugyanott a községnek is van kavicsbányája. 
48~). - Inota (Székesfejérvári j.). 
a) Yilágosbarna, gyéren likacsos, egészben véve tömör, plioczénkorú, 

-édesvízi mészkő, a DEUTSCH JózsEF tulajdonát képező s a községtől 1 ·5 kilo
méternyire É-ra fekvő kőbányából. Az itt fejtett s átlag 0·40 mtr3, maxi
málisan pedig 1 ·4 köbmtr nagy kövekből évenkint átlag 200 köbmtrt 
használnak fel nyers állapotban különböző építési czélokra. 

b) Hasonló minőségű mészkőből s ugyanott fekvő kőbányájában 

DEl.:TscH DÁVID (Várpalota) töret évenkint mintegy 500 köbmtr követ, mit 
mészégetésre használnak. 

490. - Inota {Székesfejérvári j.). 
Barnásfehér dolomit-dara és liszt a község közvetlen É-i közelében 

fekvő községi porondbányából, melyből évenkint mintegy 800 kocsival 
szoktak elhordani, részint suroló homoknak, részint pedig mészszel keverve, 
vakolatkészítésre. 

491. - Inota (Székesfejérvári j.). 
Főleg dolomit- és mészkőtörmelékből álló diluviális kavics, SzöaYÉNY-
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~fARICH GÉZA (Csór) kaviesbányájából; mely a községtől Keletre a Réti 
puszta mellett fekszik. E helyen évenkint mintegy 200 köbmtr kavicsot 
termelnek, mit n,z állami utakon fedőanyagul használnak. 

492. - Is~ka-S~t.-Gyih•gy (Székesfejérvári j.). 
Szürkésfehér, tömött vagy finoman szemcsés dolomit (fődolomit), a · 

br. BAJZÁTH LÁszLó (Bécs) igen régi, a községtől 3 kmtrnyire DNy-ra, az 
iszkai hegyen fekvő kőbányából. A fejtett kövek olykoT mtrnélis nagyob
bak; az. évi termelés a szükséglethez mérten csekély, a mennyiben csakid 
időnkint Fejérvárt használtatik egyes nagyobb építkezések alkalmával. 

4!)3. - Lo1Jas-Berény (Székesfejérvári j.). 
Világosszürke, aprószemű, meszes, kissé csillámos, pontusi korú 

homokkő, a bikavölgyi kőbányából, mely gr. CzrnÁKY ANTAL tulajdona. 
Ebből a. kőzetből épült 1805-ben a lovasberényi kastély, továbbá 1837-ben 
a nagy templom és a vadászlak stb. Ez idő szerint a bánya nincsen üzem
ben. (M. K. Á. IV. 120.) 

494. - ltiagyar-Almás (Móri j.). 
Barnásfehér, foraminiferás, felső-eoczénkorú mészkő, a községtől 

1 ·5 kmtrnyire :fmy-ra, hol J878 óta három pinczeszerű mélyedésben fej
tik a követ, még pedig RÁcz JÁNos, ANDRÁS éEf SÁNDOR, m.-almási lakósok. 
A termelt kövek 0·25-0·50 mtr3 nagyok és évenkint mintegy 150 mtr3-t 
szednek ki innen, a mit nyersen falépítésekre és kutak kibélelésére szok
ták használni. 

495. -- 1l1.agywr-Almás (Móri j.). 
Barnásfehér, murvás dolomit (fődolomit), a községi, 1860-ban nyi

tott kavicsoló gödörből, mely a községtől mintegy 1 ·5 kmtrnyire ÉNy-nak 
fekszik. Évenkint mintegy 1 oo~-150 köbmtr anyagot termelnek belőle, 
mit útkészítésre használnak. 

496. ---'- )Irány (Váli j.). 
Sárgás, ritkás, likacsos-szivacsos, foraminiferás,szarmatakorú mészkő„ 

a községtől 3 kmtrnyire ÉK-re fekvő puszta-örsi, igen régi kőbányából, 
mely jelenleg BRACHFELD ADOLF örököseinek tulajdona. E kőzet faragott 
állapotban használtatik különböző építkezési czélokra, de mivel csak 
alkalomadtán fejtenek e bányában követ, az évi termelés mennyisége cse
kély és ingadozó. 

491. - Mán,y (Váli j.). 
Barnásfehér, finoman szemcsés, felső-triaszkorú dolomit (fődolomit} 

a községtől 2 kmtrnyire D-re fekvő ősrégi Kalvária kőbányából, melyet 
ez idő szerint RosENFELD HENRIK (Bicske) bérel. Az itt fejtett, egészen 
o·30 mtr3 kövek útalapozásra, törött állapotban pedig útkavicsolásra hasz
náltatnak. Az évi termelés körülbelül 300 köbmtrt tesz ki. 

498. - Mindsttent (Sárbogárdi j.). 
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Szennyes-fehér, brecsiás kvarcztrachit (liparit). 
499. - Nadap (Székesfejérvári j.). 
Szürke, sárgapettyes, középszemű, kaolinosan málló, csillámnélküli 

gránit, porfirosan kiválott nagyobb kvarczszemekkel. Ezen gránit a köz
ség tulajdonát képező s még a XVIII. század óta fennálló kőbányából való, 
mely a községtől 1 kmtrnyire D-re, a velenczei megyei út közelében fek
szik. A fejtett darabok maximális nagysága 0·5 mtr ; az évi termelés 
a szükséglet szerint változó. Ezen anyagot nyersen falazásokhoz, zúzott 
állapotban pedig úti kavicsul használják, úgy a megyei, mint pedig az 
állami utakra. 

500. - Nadap (Székesfejérvári j.). 
Őzbarna, finoman szemcsés felzit-porfirpala a devon korból, a gróf 

CzIRÁKY ANTALNÉ (Lovasberény) tulajdonát képező s a községtől 1 ·5 kilo
méternyire ÉNy-ra, a Lovasberényre vezető út Ny-i oldalán fekvő kő
bányából. E kőzetet átlag 0·40 mtr. nagy darabokban fejtik, miket nyer
sen falazásokhoz, szétaprítva pedig útkavicsolásra használnak. E bánya 
már a XIX. század eleje óta áll fenn. 

501. - Nadap (Székesfejérvári j.). 
Szürke, az öregszemű felé hajló, tömör biotit-amfibol-dáczit, a gróf 

Cz1RÁKY ANTALné (Lovasberény) uradalmához tartozó és a XIX. század eleje 
óta létező kőbányából, mely a Lovasberény felé vezető megyei út keleti 
oldalán, a községtől ÉNy-ra, 1 kmtrnyire fekszik. A fejtett kövek rende
sen 0·75 mtr átmérőjűek és az évenkint változó mennyiségben fejtett kő
mennyiség nyers állapotban falazásokra és útépítésre, illetve kavicsolásra 
használ tatik. 

502. - Nadap (Székesfejérvári j.). 
Szürke, középszemű, üde, tömör piroxén-andezit a nadapi zsellér_ 

ség tulajdonát képező, a községtől D-re, 1 kmtrnyire, a Velenczére vezető 
út mellett fekvő s már a XVIII. század óta fennálló kőbányából. A fej
tett kövek 1 mtr átmérőjűek s nyers állapotban falazc'.:sokra és útépítési 
czélokra szolgálnak, koczkára faragva pedig út- és járdaburkolatokra is. 
Az évi termelés változó. 

503. -- Pákozd (Székesfejérvári j.). 
Húsvörös, középszemű biotit-gránit, egyes nagyobb, porfirosan ki

válott kvarczszemekkel. E kőbánya, mely 1858 óta létezik, a zsellérek és 
telkesgazdák tulajdona s 1 kmtrnyire fekszik a községtől ÉNy-ra. A fejtett 
kövek maximálisan 0·50 köbmtr nagyok, az évi termelés 400-500 köb
méter, mit nyersen épületalapozásokhoz, zúzott állapotban pedig útépítésre 
és kavicsolásra használnak. 

504. - Pátka (Székesfejérvári j.). 
Őzbarna, felzites alapanyagú biotit-kvarcz-porfir a községi, igen 
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régi keletű kőbányából, mely a községtől mintegy 2·0 kmtrnyire DK-re 
fekszik. A kőbánya csak időnként vétetik igénybe s anyaga falrakásra és 
felaprítva útkavicsolásra szolgál. 

.so.s. - Pázmánd (Váli j.). 
Fehér- és barnapettyes, kaolinosan mállott felzit-porfirpala a devon 

szisztémából, a községtől 2 kmtrnyire D-re, a Zsidóhegyen fekvő LYKA 
DöME-féle kőbányából, mely 1840-ben lett megnyitva, a mióta nyersen és 
zúzott állapotban útépítésre és az utak fentartására használtatik. Az évi 
termelés átlag 1000 köbmtr. 

506. - Polgárdi (Székesfejérvári j.). 
Kékesfehér és sárgás, aprószemű, kristályos mészkő gr. BATTHYÁNY 

GÉZA (Polgárdi és Budapest, Teréz-körút 7) igen régi, még a XVIII. század
ban megnyitott kőbányájából, mely a községtől 4·5 kmtrnyire É-ra, a 
Somlyóhegyen fekszik. A fejtett kövek, melyek átlag csak 2-5 cmtr át
mérőjűek, építkezésekre, főleg pedig útkavicsolásra használtatnak. Az évi 
termelés mintegy 400 köbmtrre tehető. 

50'1'. - Polgárdi (Székesfejérvári j.). 
Rozsdabarna, agyagos-murvás kavics a pontusi emeletből, gróf 

BATTHYÁNY GÉZA igen régi, még a XVIII. században megnyitott kavics
bányáj ából, mely a Kőhegyen, közel a fülei határhoz, Polgárdi községtől 
mintegy 4·0 kmtrnyire Ny-ra fekszik. E kavicsból évenkint mintegy 600 
köbméternyi mennyiséget termelnek a közeli utak kavicsolása czéljából. 

l$08, - Sár-Szt.-Miklós (Sárbogárdi j.). 
Vörös és világosszürke, üdébb és vörhenyessárga, kaolinosan málló

félben levő kvarcz trachit {liparit) egyes csillámpala- és fillitzárványokkal, 
a gróf ZICHY ALADÁR és NÁNDOR tulajdonát képező mindszenti kőbányából, 
mely a községtől 4·5 kmtrnyire ÉK-re fekszik. E kőzetből évenkint átlag 
-5000 köbmétert fejtenek, mit kisebb részben építkezésekre, főleg azonban 
útfentartási czélokra használnak. 

509. - Sóskút (Váli j.). 
Barnásfehér, finomszemű, oolitos, ritkás-porozus, lágy, de nagyobb 

likacsok nélküli, foraminiferás, szarmatakorú mészkő, melyet faragvá
nyokhoz első rendűnek (A) elismertek. 

b) Világosbarna, durvábbszemű, foraminiferás, kemény, szarmata
korú mészkő (gyéren egyes likacsokkal). Ez keménységénél fogva szintén 
-első rendű (A). 

e) Világossárgás, durvábbszemű, oolitos-porozus, foraminiferás, lágy, 
szarmatakorú mészkő (gyéren egyes likacsokkal), a melyet másod rendű
nek (B) tartanak. A kőbányák, melyből ezen szarmata durva meszek valók, 
:a községtől 1 kmtrnyire fekszenek É-ra, a Déli Vasút tárnoki állomásá
.tól, melylyel lóvonatu vasúttal össze vannak kötve 7 kmtrnyi távolságban. 
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A bányák tulajdonosa a székesfejérvári káptalan s a bányák üzembe való· 
vétele i 765 óta datálódik. Ezen jó minőségű építőanyagot szolgáltató 
bányákat ez idő szerint az ANDREET'L'I, FREUND és SEENGER családok 
bérlik Budapesten. A bányákban fejthető tömbök igen nagyok és szük
ség esetén 8 köbmtr nagyságút is lehetne kivágni. A sóskuti kőbányák 
kőzete eddigelé a következő nevezetesebb építkezéseknél lett igénybe véve : 
lánczhid, összekötőhid, Margithid, margitszigeti fürdő, lipótmezei őrül
tek háza, katonai kórház, vámpalota, akadémia, vigadó, opera, lipót
városi bazilika, Tuiátyástemplom, budai alagút, királyi palota, WENCKHEIM
palota, a budai és pesti takarékpénztár palotái, népszinház. vágóhíd, 
szt.-gellérthegyi czitadella, erzsébettéri kioszk, a pesti rakpart 800 öl hosszú
ságban, igazságügyi palöta. vásárcsarnokok stb., továbbá Bécsben a dal
szinháznál, Szegeden a tiszai hidnáL Temesvárt a színháznál. íM. K. Á. 
IY. 30-31.) 

/'J10. - Sukoró (Székesfejérvári j.). 
Sötétszürke, középszemű amfibol-dáczit, kevés biotittal a telkesgaz

dák tulajdonát képező igen régi kőbányából, mely a huda-gráczi országút 
mellett. a községtől mintegy ()·5 kmtrnyire D-re fekszik. A fejtett kövek 
o·u5-0·1 mtr3 nagyok s az átlagos hi termelés 150 köbmtr, mit zúzott 
állapotban az állami országút kavicsolására, kisebb részben pedig a köz
ségben építkezésekre használnak . 

• HL - Sukoró (Székesfejérvári j.). 
Barnásfehér, érdes likacsos, odvas telér-kvarczit, melyet a sukorói 

malomkőgyár malomkövekké feldolgoztat. A kőfejtő hely a község déli 
oldalán elhúzódó országút D-i oldalán fekszik, a hol az ÉÉNy-i csltpású, 
5-6 mtr vastag s majdnem függőlegesen álló telért több ponton támad
ták meg. Az átlag 0·50X<Hí0 mtres kövek feldolgozása a nyéki kőfaragó 
műhelyben történik. 

r'H2. - &nbad-Battyán (Székesfejérvári j.). 
Szürke és sárgás, finomszemű, kristályos mészkő, a szárhegyi kő

bányákból, 2 kmtrnyire a községtől DNy-ra. A kőbányák e helyen már 
100 évesek. A fejtett kövek legfölebb 0·20-0·30 mtr3 nagyságnak és leg
inkább csak útépítésre és kavicsolásra használtatnak, olykor azonban 
mészégetésre is. A kőbányatulajdonosok a következők: Br. Du MoNT IMRE 

(Szabad-Battyán), ki évenkint 600-700 kmtrt3 fejtet; gr. BATTHYÁNY GÉZA 
(Polgárdi) kőbányájában évenkint 1000 kmtr3-t; továbbá MiwroN MIHÁLY, 
Krss JÁNOS, CsÁSZÁR JÁNOS, BAKOS PÉTER, FÁNCSIK JÁNOS és LrsTÁR JÁNOS 
kőbányáiban összesen 300-400 köbmtr követ fejtenek. 

513. - Szár (Váli j.). 
Sárga, hasadozott, kőporos dolomit, az 1850-ben megnyitott, a köz

ségtől 1 kmtrnyire ÉK-re fekvő községi kőbányából, mBlyből ez idő szerint 
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évenkint mintegy l.""i0-200 köbmtr. követ fejtenek a közeli megyei utak 
kavicsolására. 

/514. -- Székesfejérvár sz. kir. város. 
Szürke vagy sárgásszürke, középszemű biotit-gránit, a város tulaj

donát képező templomháti bányából, mely a várostól 4·5 kmtrnyire K-re 
a Szőlőhegy keleti részén, a kápolna mögött fekszik. Ugyan e gránitban 
egy sárgásfehér, :finomszemű, aplitos telep is fordul elő. Ezen a kőbányán 
kívül van a városnak a Szőlőhegyen még két bányája, nevezetesen a Határi 
bánya és a Ráczbánya, melyek azonban jelenleg nincsenek üzemben. 
A szőlőhegyi bányák megnyitási évét nem tudni, de annyi bizonyos, hogy 
egy régi városi térkép tanusága szerint 1764-ben már léteztek. A templom
háti bánya átlag 15·0 mtrre tárja fel a gránitot s a benne termelt kő 
részint falazásra, részint útburkolásra használtatik. A város utczáinak 
kikövezésére 18, 21, 24 és 26 cmtres koczka- és fejköveket hasítanak, a 
határban lévő utakra azonban makadamkavicscsá aprítják e gránitot. Az évi 
kőt.ermelés a templomháti bányában körülbelül 1000 köbmtr. 

l>15. - &ékesfejérvá1· sz. kir. város. 
Tarka, poligén anyagu, többnyire mészszel bevont, diluviális kvarcz· 

kavics, a városi kavicsbányákból, melyek 4·0 kmtrnyire ÉNy-ra, az ú. n. 
Száraz réteken fekszenek. A kavicsfejtés ezen a ponton már 1870 óta tör
ténik és ez idő szerint mintegy 1500 köbmtr. anyagot termelnek, mit a 
városi műutak fentartására használnak. 

516. -- Tárnok (Váli j.). 
Fehéres, oolitos szövetű, tisztán foraminiferákból álló, porozus, 

szarmata mészkő, puhább és keményebb minőségben, a községtől 2·7 kilo
méternyire ÉK-re fekvő Berki-puszta melletti kőbányából. A kőbánya gróf 
WIMPFEN SIMON uradalmához tartozik és még a mult században lett meg
nyitva. A kő o·3o-1 ·0 mtr3 nagyságu darabokban lesz fejtve, mit nyer
sen és faragottan építési czélokra, de kizárólag csak az uradalom szük
ségleteinek fedezésére, ne~ezetesen házak, hidak építésére, kutak kifala
zására használnak. Ezen kőzet használtatott többi között a kir. várpalota 
építkezésénél, az erzsébetvárosi templom és a budai vigadó építésénél. 
Az évi termelés átlag 100 mtr3• (M. K. Á. II. 15. és IV. 35.) 

iH'i'. - Urh-ida (Székesfejérvári j.). 
Sárgásfehér, foraminiferás, felső-eoczénkorú mészkő, a gr. ZICHY JENŐ 

(Szt.-Mihály-Zichyfalván) tulajdonát képező s a község belterületén, dom· 
bon fekvő kőbányából, mely Székesfejérvár városától 10 kmtrnyi távol
ságban fekszik. A termelt és átlag 0·1-0·2 mti·3 nagyságú kövek csakis 
nyersen használtatnak építkezési czélokra, falkőnek. Az évi termelés a 
helyi szükséglet szerint 100-150 köbmtr. 

Dr. Schafarzik F. A magyar kőbányák. 7 
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/HS. - Velencze (Székesfejérvári j.). 
a) Szürkésfehér, középszemű, kevés steatitosan elváltozott csillámu 

gránit, porfuosan kiválott kvarczszemekkel, KuPI lsTVÁN tulajdonát képező, 
a községtől 0·8 kmtrnyire Ny-ra, a Szőlőhegyen fekvő kőbányából. A fej
tett darabok egészen mtr. átmérőjűek, a melyeket nyers állapotban külön
böző építkezésekre, elaprózva pedig útkavicsolásra használnak. Az évi 
termelés körülbelül 400 köbmtr. 

b) Szürkésfehér, aplitos, kevés steatitosan elváltozott csillámu gránit, 
a PLANCSIK JózsEF tulajdonát képező, a községtől o·s kmtrnyire Ny-ra, a 
Szőlőhegy DNy-i részén fekvő kőbányából, melyben átlag 0·3 köbmtres 
darabokat fejtenek, mit nyersen építkezésre, összetörve pedig útkavicso
lásra használnak. 

519. - Velencze (Székesfejérvári j.). 
Vörhenyes, finomszemű felzit porfirpala a devon szisztemából. a 

község tulajdonát képező s tőle 0·3 kmtrnyire ÉNy-ra, a nadapi út mellett 
fekvő kőbányából, a hol átlag 0·2 mtr3-es darabok fejthetők, a melyek 
azonban kizárólag törecs alakjában útkavicsolásra használtatnak. Az évi 
termelés átlag 450 köbmtrre tehető. 

520. ~ Zámoly (Székesfejérvári j.). 
Fehéres, finoman szemcsés dolomit, a gr. MERAN JÁNOSNÉ tulajdonát 

képező s a községtől 4·5 kmtrnyire É-ra, az öreghegyi szőlőben fekvő kő
bányából, mely már régi idők óta létezik. E kőzetből évenkint átlag 
200 köbmk lesz fejtve, mit nyersen épületalapozásokra használnak. 

52-1. :_ Zámoly (Székesfejérvári j.). 
Főleg dolomitgörgetegből álló diluviális kavics, gr. MERÁN JÁNOSNÉ 

{Zámoly) kavicsbányájából, mely 4 kmtrnyire a községtől ÉNy-ra, a Ferencz
major közelében, az öreghegyi szőlők alatt fekszik. Ezen kavicsból éven
kint 500-600 köbmtrt szoktak termelni, mit a környékbeli utak kavicso
lására használnak. 

15. FOGARAS VARMEGYE. 

522. - Almásmező (Törcsvári j.). 
Barnásszürke, tömör, mészpáteres, jurakorú mészkő. A kőfejtő hely, 

a honnan e kőzet származik, 2 kmtrnyire fekszik a községtől É-ra, a Sub 
másza mika dűlőben és többek tulajdona. Kisebb darabokban fejtve mész
égetésre használják. 

523. - Almásmező (Törcsvári j .). 
Mállott, zöldes gnájsz és érczes telérkvarczit darabok. Ezen pont, 

a hol ezen kőzet előfordul, egy elhagyatott ezüstbánya, mely a községtől 
É-ra, 13 kmtrnyire fekszik, a Paraul drakuluj nevű hegyen, több községi 
lakosnak tulajdona. Utoljára 1860-ban volt üzemben mint bánya, de 
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. ~zóta elhanyagoltatott. Az itt fejthető kövek kisebb nagyságban mint 
építőkövek használtatnak fel. 

524. - Alsó-Mojecs (Törcsvári j.). 
Vörösfoltos, tömör, de nagyon hasadozott, felső-jurakorú mészkő. 

A mészkőbánya, mely a község tulajdona, a Sberciora-patak völgyének 
jobb oldalán fekszik, a községtől DNy-ra, a hol az 1895 tavaszán, a sár
kány-törcsvári szakaszon építendő út vállalkozója, fogarasi DEUTSCH 
JAKAB által nyittatott, ki e kőzetet faragott állapotban átereszek építésére, 
összezúzva pedig útkavicsolásra használta fel. 

l>2l'J. - Holbák (Törcsvári j.). . 
Vöröses, aprószemű kvarczporfir, egyes porfirosan kiválott, nagyobb, 

húsvörös orthoklászkristályokkal. Az aprószemű alapanyag szintén vörö
ses földpátkristálykákból áll, a kvarcz ellenben csak egy-két szem alakjá
ban jelentkezik. A kőfejtő hely, mely több községi lakos tulajdona, a 
községtől É-ra, 5 kmtrnyire a Stimbeohegyen fekszik. Rendesen csak 
kisebb nagyságú kövek szedetnek innen, melyek nyers állapotban mint 
épületkövek szolgálnak. 

526. - Persány (Sárkányi j.). 
a) Barnászöld, finomszemű dáczittufa, a melyben azonban apró 

fehér csillám.lemezkék is látszanak. Ez a kőbánya, a melyből az előttünk 

fekvő minta származik, a községtől ÉK-re, 0·4 kmtrnyire fekszik és HER
CZUM JÁNOS örököseinek tulajdonát képezi, a kiknek HERCZUM FERENCZ 
kőfaragómester, a bánya jelenlegi vezetője, a képviselője. A kőbányában 
8X6X3 mtr. nagyságú darabokat is lehetne fejteni; az évi termelés átlag 
100 mtr3-t tesz ki. Ennek a mennyiségnek egyharmada nyers állapotban 
használtatik fel, míg kétharmada kifaragva szolgál épületkő gyanánt és 
sírkövek előállítására. (M. K. Á. I. 260.) 

b) Barnászöld, finomszemű dáczittufa, a melyben azonban apró 
fehér csillámpikkelyek is látszanak. A kőbánya, melyben ezen tufa elő
fordul, a községtől ÉK-re, 0·2 kmtrnyire fekszik. Tulajdonosa a persányi 
gör. kel. egyház, bérlője SCHMIDT HENRIK, kőfaragómester. A termelt kö
vek maximális méretei 5X5X3 mtr. és évente átlag vagy 100 mtr8-t fej· 
tenek ; a mely mennyiségnek egyharmada nyers, kétharmada faragott 
állapotban használtatik épületkőnek és sírköveknek. A persányi dáczit
tufa már több mint egy század óta használtatik, sőt a Nagy-Küküllő
megye Kőhalmi járásában található templom várak körfalainak tanulmá
nyozásából kitünik, hogy már a XVI-dik században és talán még valami
vel előbb is felhasználtatott. Nagy-Szebenben a Br. Bruckenthal-féle palo
tában lévő lépcsők, párkányzatok, oszlopok és szobrok ezen kőből valók.* 

* BIETZ E. A., Die Trachyttuffe Siebenbürgens. (Verh. u. Mitth. des sieben
bürg. Vereines f. Naturwissenschaften 18i5. Bd. 25, p. 86.) 

7* 
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Ugyan e köböl épült 1881-ben Fogarason a FLEISSIG és YoGEL-féle ház.,. 
1885-ben Nagy-Szebenben a lliBERM_.\.N:s-féle épület és Brassóban a nyug
díjintézet palotája. 

521. - Predeál (Törcsvári j.). 
Testszínű, mészpáteres, tömör, felsö-jurakorú mészkő, a Magura 

havasról. E ponton Brassó városának kőbányája >a.n. a melyben zúzott 
kavic.sot állítanak elő. 

528. - Zernest (Törcsvári j.). 
Testszínű, tömör, felső-jurakorú mészkö. A köhánya. mely a köz

ségtől DNy-ra, mintegy 2·5 kmtrnyi tárnlságban, a Rin neni patak >öl
gyében, a KirályJ[ő alján fekszik, Brassó város tulajdona. a mely ait a 
zernesti cellulozagyárnak bérbe adta. Megnyitásának én 1890. .\z ezen 
kőfejtő helyről kikerülő mészkő, részint a cellulozagyárban lúgkés.Dtésre. 
részint faragott állapotban építkezésre, apróra zúzva pedig a kÖPll&kon 
a szükséges kavicsgarmadák előállítására he.sználtatik. 

16. GÖMÖR VÁRMEGYE. 

l'>29. - Aggtelek (Tornaljai j.). 
Világosszürke, tömött, triaszkorú mészkő, mely községi ~ 

mindenütt a község körül fordul elő és mely nyers állapotban épít' 
sekre, összeaprítva pedig úti kavicsul szokott felhasználtatni. 

530. - Almágy (Rimaszécsi j.). 
Szürke, fmomszemű bazalt, a Ragács nevű hegyoldalból. a t.lllllil 

É-ra, 1 kmtrnyire. Tulajdonosa az 1884-ben megnyitott köhányjml a 
község közönsége és a volt úrbéresek. A fejthető darabok maximj)is..,.. 

sága 30 cmtr. hosszú és széles és 15 cmtr. vastag tömbök és az éri t.. 
melés körülbelül 100 köbmtr. Nyers állapotban épületekhez.~ 
pedig úti kavicsul szolgál. 

531. - Alsój'alu (Tornaljai j.). 
Sötétbarnás, tömött, fehér mészpáteres, bitumenes, tria.szkoni f Ms 

a község tulajdonát képező s tőle 1 kmtrnyire Ny-ra. a bar~ 
út mellett fekvő kőbányából, mely már régi idők óta van hasznw' 
E kőzet nyers állapotban építkezési czélokra, valamint az út f~ 
hoz mint fedanyag használtatik. 

532. - Alsó-Szkálnok (Rimaszombati j.). 
Feketésszürke, konglomerátos, durvaszemű, mediterrán • "· 
533. - Béna (Rimaszécsi j.). 
Szürke, olivindús bazalt a Benahegyről, a községtöl D-ft.. A ..... 

tés a bénai úrbéresek tulajdona, kik azt részben építkezésre, fóhg )lliis: 
útkavicsolásra használják . 

• 
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ti34. - Be'retke (Tornaljai j.). 
Világosszürke, tömött, triaszkorú més2lk6, özv. FIALIU JózsEFNÉ, régi 

idő óta használatban lévő kőbányájáhól. A bánya a vácz-kassai állami út
vonal mentén, ettől, valamint Beretke községtől, mintegy 300-WO méter
nyire fekszik s kőzete nyers állapotban építkezési és útfentartási czélokta 
használta tik. 

535. - Csoma~ (Rimaszécsi j.). 
Sötétszürke, tömör, bőven nagyobb olivinszemeket tartalmazó bazalt, 

a kissebesi gránitkőbányák r.-t. (Budapest) tulajdonát képező bányából. 
A kőbánya a Fülek-Ajnácskő állomások közti kitérővel sodtonypályával 
van összekötve. A kőbánya tömörebb padjai útburkolati koczkák előííllí

tására szolgálnak, a melyekből ez idő szerint évenkint körülbelül félmillió 
darabot főleg Budapest utczáinak burkolására, továbbá Losoncz, Szatmár 
és Szabadka koczkakövezeteihez is használnak. (M. K. Á. IV. 94, 95.) 

/),'J6. - Dobsina 'r. t. vá't'os. 
Csillámos, finomszemű mészpala, a várostól Ny-ra, 6 kmtrnyire fekvő 

Schaibhegy déli lejtőjéről, a Grund völgyben. A kőbánya a városnak tulaj
dona, mely már igen régi idő óta fejteti benne a követ építkezésekhez. 
A fejtett darabok legnagyobbjai 0·06 mtr3-esek. 1 mtr8 mészpala nyersen 
a bányákban 3 kor. 60 fillér. 

/í.1';1. - Dobsina, r. t. város. 
'l'öbb-kevesebb mészczementtel összetartott dolomitbrecsia, a karbon 

korból. Minthogy a dolomit könnyen kiporlik, sejtes mészkő marad hátra. 
A kőbánya, melyben e kőzet előfordul, a várostól Ny-ra, 6 kmtrnyire fekszik 
a Silbergech nevű hegy É-i lejtőjén, a Grund völgyben. Tulajdonosa a város, 
mely azt 1873-ban nyittatta meg. A termelt kövek maximális nagysága 
0·3 köbmtr. E kő faragott állapotban építőkőnek használta tik és köbméte-
1·ének ára a kőbányában 50 korona. 

1$38. - Dobsina "'· t. város. 
Gnájsz, igen aprópikkelyes muszkovit-csillámmal. E kőzet a város 

tulajdonát képező és tőle Ny-felé, 6·5 kmtrnyÜ'e fekvő kőbányából való, 
a Grund völgyből. Nyitásának éve 1853; Ezen csillámos gnájsz faragva 
járdakőnek használtatik, nyers állapotban pedig jó épületkövet szolgáltat. 

S3f). - Dobsina 1·. t. város. 
Szericzites, kvarczdús csillámpala a Grund völgyben, a Windzog

hegy déli lejtőjén, a várostól Ny-ra, 4·1 kmtrnyire fekvő és a város tulaj
donát képező igen régi kőbányából. -E kőzet faragott állapotban a vas
kohók kibélelésére -használtatik, a mennyiben igen tűzálló és 3- 6 évig 
is kitart. A faragott kövek maximális nagysága átlag 0·5 mtr3• Egy kohó
hoz szükséges 12-17 mtr3 faragott kő. 
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1540. - Dobsina r. t. város. 
Feketészöld és világos-sárgászöld szerpentin, a várostól É-ra, 1 kilo

méternyire fekvő Birkelu-hegyről. A kőfejtő a városé, mely azt 1875-ben 
nyittatta meg. A fejthető darabok maximális nagysága 0·04 mtr3, a melyek 
dísztárgyak esztergályozására használtatnak. Nyers állapotban 1 mtr8 szer
pentin ára a bányában 10 korona. 

541. - Felfalu (Tornaljai j.). 
Sötétszürke, tömött, triaszkorú mészkő, a DEMo-család ősrégi kő

bányáj ából, mely a község belterületén, annak északi szélén, a harkács-
ratkói út mellett, mintegy 0·1 kmtr távolságban fekszik. E kőzet a faluban 
építkezésekre, összetörve pedig úti kavicsul használtatik. 

1542. - Felső-Szuha (Tornaljai j.). 
Homokos-murvás kvarczkavics, a patak alluviumából, a felső-szuha

zádorfalvi út mellett. Tulajdonosa a telepnek Felső-Szuha községe, mely 
e kavicsot 1887 óta ásatja és fedőanyag gyanánt a környéki utalua 
használja. 

1543. - Felső-Vály (Tornaljai j.). 
Sötétbarna, középszemű • piroxén-andezit, mely nagyobb esőzések 

alkalmával görgeteg alakjában jut le a szomszédos hegyeluől és mely ilyen 
alakban az egész község határában szedhető, főleg az árkokban, a honnan 
nyers állapotban építkezésekre, összeaprítva pedig útfentartási czélokra 
használta tik. 

1544. - Felső-Vály (Tornaljai j.). 
Sötétszínű, murvás piroxén-andezit-kavics a vályi patakból, mit a 

község útfentartásra szokott használni. 
15415. - Guszonya (Rimaszécsi j.). 
Szürke, tömött bazalt, a Szukolya nevű legelfüől, mely 1 kmtrnyire 

DNy-ra fekszik a községtől. A bánya már ősrégi idő óta van használat
ban s tulajdonosa a község. E kőzet mázsányi darabokban is fejthető, de 
csak részben lesz nagyobb darabokban építésre felhasználva, leginkább 
ugyanis összeaprítva úti kavicsul szolgál. 

1546. - Harkács-Sánkfalva (Tornaljai j.). 
Sötétbarnás, tömött, fehér-mészpáteres, bitumenes, triaszkorúmészkő. 

a község közvetlen nyugati szomszédságában s a ratkói út mellett fekvő 
kőbányából, mely a jász óvári prépostság és br. VAY ALOJZIA úrnő tulaj
donát képezi. E bánya emberemlékezet óta van használatban és anyaga 
nyers állapotban építkezésekre és úti kavics előállítására szolgál, azon
kivül azonban 8-10 közönséges kemenczé ben meszet is égetnek belőle. 

54'1. - Helpa (Nagyrőcsei j.). 
Szürke, :finomszemű, bitumenes dolomit, a karbon korból, a községi 

.kőfejtőből, mely a helységtől É·ra, 1 kmtrnyíre fekszik és már 1865 óta. 
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van használatban. A követ a vármegye mint bérlő fejteti, évenkint 250 
köbméter mennyiségben útkavicsolási czélokra . 

• 548. - Horka (Tornaljai j.). 
Világosszürke, vörös eres, tömött, triaszkorú mészkő, a községnek 

ősrégi bányájából, mely közvetlenül a pelsőczi út mellett, Horkától mintegy 
0·5 kmtrnyire ÉK-re fekszik. E mészkő nyers állapotban építkezésekre, 
összetörve pedig útkavicsolásra szolgál. 

54~). - Ispánmező (Nagyrőczei j.). 
Fehéres, tömött, felső-triaszkorú mészkő, a községi, igen régi bányá

ból, mely tőle ÉNy-ra, 2 kmtrnyire s a vármegyei törvényhatósági úttól 
mintegy 0·3 kmtrnyire fekszik. E kőzet utak kavicsolására és mészégetésre 
használtatik, évenkint átlag 300-400 mtr3 mennyiségben. 

550. - Jólsva r. t. város. 
Szürkésfehér, aprószemű, palás és fehér, de vasokkerfoltos, öregebb 

szemű mészkő (márvány), a várostól ÉNy-ra, közel a lubenyiki határhoz 
és 5 percznyire a hizsnyovizi vasúti állomástól. Ezen, a város tulajdonát 
képező kristályos mészkőtelep, eddigelé csakis mészégetésre használtatott 
igen jelentéktelen mennyiségben. 

5lH. - Jólsva T. t. város. 
Világosbarnás, tömött, de igen hasadozott, triaszkorú dolomit, a 

hasadékokban finom mészpáterekkel. A kőbánya, melyben e kőzet elő

fordul, a Nandrás felé vezető viczinális út mellett 15 percznyire, a Szalka
hegység DNy-i oldalán fekszik, hol az már 18~0-ban lett megnyitva. 
E dolomit, mely évenkint vagy 10,000 mtrmázsányi mennyiségben lesz 
fejtve, a környék vasgyáraiban használtatik fel adalékul. A kőbánya a 
város tulajdona, bérlője UHLYÁRIK BÉLA budapesti lakos. 

552. - Jólsva 'I''. t. város. 
Szürkésfehér, öregszemű, kristályos magnezit, mely a város tulaj

donát képező Chladna strana nevű erdőrészben, a várostól i3/4 órányira 
fordul elő. A fejtési jogot MANNFELD PÁL, budapesti lakos bérli 1893 óta, 
a mikor a magnezitot feltárták. Évenkint innen mintegy 50,000 méter
mázsa szállíttatik el emberfej nagyságu darabokban. Ezen anyag nyersen 
és pörkölve tűzálló téglák és egyéb tűzálló bélelésekhez használtatik. 

/$53. - Jóls,va r. t. város. 
Kvarczdús, durvaszemű, gyűrődött muszkovitos csillámpala, mely 

a város tulajdonát képező s tőle 11/2 órányira (ÉNy-ra?) fekvő Gyurko
vasova és Szkalka nevű erdőrészben fordul elő, a honnét szabályos alak
ban kifaragva vaskohók kibéleléséhez, évenkint mintegy 600-900 méter
mázsányi mennyiségben szállíttatik. 

/154. - Jólsva r. t. város. 
Feketés, finoman muszkovitpikkelyes, paleozoi agyagpala, mely 
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keményebb és lágyabb minőségben a város tulajdonát képező s tőle 

mintegy egy órányira fekvő Tatarczkó nevű erdőrészben fordul elő. A be
küldött minta egy ujjnyi vastag, négyszegletes kifaragott és lapjain le
csiszolt szilárd padlólap. A termelés, habár a keményebb minőségű pala 
gyalogjárókra is használható és belőle 2 négyzetméter nagyságú lapok is 
előállíthatók, mégis nagyon alárendelt. Megjegyzendő még, hogy e pala 
mészkarbonát nélküli. 

555. - Jólsva r. t. város. 
Sárga, agyagos kvarczhomok, mely a várostól 30 percznyire a 

Nandrás felé vezető út mellett fordul elő. E homokot a szomszédos HEIN
ZELMANN-féle vasgyár Hizsnyovizen használja mintázó homoknak, évenkint 
1000-1500 mtrmázsa mennyiségben. A homokgödör tulajdonosa Jólsva 
városa. 

5ti6. - Jólsva-Taplócza (Nagyrőczei j.). 
Sárgásfehér, tömött, triaszkorú mészkő, a község tulajdonát képező 

és tőle 0·6 kmtrnyire fekvő kőbányából, a hol évenkint 300-400 köbmtr. 
követ állítanak elő útkavicsolási és építészeti czélokra. E kőbányában már 
régi idő óta fejtik a mészkövet. 

55?', - Jólsva-Taplócza (Nagyrőczei j.). 
Barnásszürke, tömött, fehér, mészpáteres dolomit, a triasz szisztémá

ból. E kőbánya községi területen, a községtől É-ra, 1 kmtrnyire, a vár
megyei út mellett lett megnyitva 1893-ban. :fJvenkint 100-150 mtr3-t 
fejtenek benne útkavicsolási czélokra. 

titi8. - Köv,i (Nagyrőczei j.). 
Szürke, finomszemű, majdnem tömött dolomit a triasz szisztémából, 

a községnek régi idő óta használatban lévő kőbányájából, mely a község
től északra, 2 kmtrnyire s ugyanannyira a vármegyei úttól fekszik. Az évi 
termelés átlag 200-300 köbmtrt tesz ki, mit összeaprítva az utak fen
tartására használnak. 

559. - Levárt (Tornaljai j.). 
Sötétbarnás, fehér-mészpáteres, tömött, triaszkorú mészkő, HARTL 

JÓZSEF budapesti lakos telkéről, melyen a sánkfalva--kövi vármegyei út 
mentén, a községtől 1 kmtrnyire D-re, mintegy 1 kmtr. hosszú sziklasoron 
történik a fejtés. E mészkövet nyers állapotban építkezésekre, felaprítva 
pedig úti kavicsnak használják. 

/)()0, - Lic~e (Tornaljai j.). 
Világosszürke, tömött, vörös kalczit-eres, triaszkorú mészkő, HEIN

ZELMANN ALFRÉD igen régi s Dolinka nevű kőbányájából, mely közvetlenül 
a beje-jólsva--murányi vármegyei út mellett, a községtől mintegy 
2 kmtrnyire DK-re fekszik. Nyers állapotban építkezésre, összezúzva pedig 
útkavicso1ásra szolgál e mészkő. 
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661. - Murány (Nagyrőczei j.). 
a) Szürkésfehér, vörös, vasoxideres, tömött, triaszkorú mészkő, a 

Martinova bányából, mely a községtől DNy-ra, 6 kmtrnyire, az ország
úthoz pedig 0·75 kmtrnyire, a Martinova völgyben fekszik. Tulajdonosa 
CoBURG-KoHÁRY FÜLÖP hg; bérlő : Gömör vármegye, a mely e helyen 
évenkint 120 mtr3 követ töret útfentartási czélokra. E bánya 1842 óta 
van használatban. 

b) Világosszürkés, tömött, triaszkorú mészkő, a Djel nevű bányából, 
mely a községtől DNy-ra, 7 kmtrnyire, az országúthoz pedig 0·5 kmtr
nyire fekszik, a Murány és Rima völgyek vízválasztóján. Tulajdonos : 
CoBURG-KoHÁRY FÜLÖP hg ; bérlő pedig a vármegye, a mely e helyen 
évenkint mintegy 120 mtr3 úti kavicsot töret. E bánya 1842 óta van 
használatban. 

/)()2. - J.°J'Iur•ány-Huta (Nagyrőczei j.). 
a) Fehéres, vörös, vasoxideres, tömött, triaszkorú mészkő, a község

től DNy-ra, 1 ·5 kmtrnyire, az országút közelében fekvő Predna hóra nevű 
liőbányából, mely CoBURG-KoHÁRY FÜLÖP hg. tulajdona. E bányát, mely 
1842 óta van használatban, Gömör vármegye bérli úti kavics előállítása 
czéljából s a benne termelt kőmennyiség évenkint mintegy 300 köbmtrre 
tehetéí. 

b) Yasoxidtól vörösesre. festett, tömött, triaszkorú mészkő, a Falu 
feletti bányából. mely a községtől É-ra, 1 kmtrnyire, a Javorinahegy D-i 
lejtőjén, az országúttól pedig 0·3 kmtrnyire fekszik. Tulajdonosa CoBURG
KoHÁRY FÜLÖP hg ; bérlő a vármegye, mely e helyen évenkint mintegy 
150 mtr3 úti kavicsot töret. E bánya 1842 óta van használatban. 

/)()3. - }J-I_u,rány-Hosszurét (Nagyrőczei j.). 
Sötétszínű biotit-gnájsz, a község tulajdonát képező és tőle ÉNy felé 

o·4 kmtrnyire fekvő köbányából, a Murány-patak partjáról. Átlag mintegy 
100 köbmtrt fejtenek itt és e követ nyersen építési czélokra használják. 

/)()4. - Nar1Y-Rőcze. 

Világosszürke, aprószemű gránitit, a Slovenska dülöben fekvő kö
bányából. (M. K. Á. I. 184.l 

;)(;5. --- Nagy-Rőcze. 
Szürke, közép-durvaszemű, gránitos szövetű biotit-gnájsz, a Slo

venska dülöben fekvö telepről. A kőbánya a városé, bérlője pedig ÜRELLI 
PASQUALE (Budapest). A bánya 1·2 kmtrnyire fekszik Nagy-Rőcze vasúti 
:állomásától. Ezen kőzet megfaragva szerkezeti és burkolati köveknek 
basználtatik. \M. K. Á. IV. 99.) 

/)6(;. -- Nagy-Rőcze r. t. város. 
Durvaszemű, gránitos biotit-gnájsz és finomszemű, palás biotit· 

~nájsz, a várostól DNy-ra, 1 kmtrnyire, a Hjag nevű erdőrészből, a hol 
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1893·ban nyitottak kőbányát. Eddig csakis egyes építkezések alkalmából,. 
nevezetesen hidakhoz használták e kőzeteket. 

/'$61;'. - Pohorella (Nagyrőczei j.). 
Zöldes-fehéres, szericzites kvarczitpala, a devonból, a Prasivi vrsok 

nevű kőbányából, mely a község tulajdona s tőle DK-re, 5 kmtrnyire, a 
vasgyár közelében, az országúttól 1' kmtrnyire oldalt fekszik. Bérlő a vár
megye, mely itt évenkint 600 mtr3 úti kavicsot töret. E bánya már igen 
régi idő óta van használatban. 

/568. - Polomka (Nagyrőczei j.). 
Szürkésfehér, szemcsés, karbonkorú dolomit, a Szkaliczki bányából, 

mely 2 kmtrnyire fekszik a községtől ÉNy-ra, a Királyhegyláncz tövében. 
E terjedelmes sziklahalmaz a község tulajdona, a melytől úti kavics elő

állítása czéljából Gömör vármegye bérli. Évenkint 230 mtr3 követ szállí
tanak el innen az utakra. E fejtés 1885 óta van folyamatban. 

569. - Polomka (Nagyrőccei j.). 
Középszemű, zöldescsillámú gnájsz, a község tulajdonát képező s 

tőle É-ra, 1 kmtrnyire fekvő Sdjárszkó nevű bányából, illetve kőtelepről. 
E helyen már 1850 óta termelnek utakra való kavicsot s a jelenlegi bérlő, 
a vármegye is évenkint mintegy 200 mtr3-t töret ezen a helyen. 

;;ro. - Putnok ('L'ornaljai j.). 
Világosszürke, durvábbszemű piroxén-p.ndezit, NrKLÉCSY JózsEF put

noki birtokos régi kőbányájából, mely K-felé, közel a barsvármegyei 
határon, a községtől mintegy 3 kmtrnyi távolságban, az ú. n. Zsuponyó 
völgyben fekszik. E kőzet építkezésekre és útfentartási czélokra szolgál. 

.n1. - Ratkó (Nagyrőczei j.). 
Zöldesszürke, finomszemű zöldpala, a devon korból. A kőbánya, a. 

melyben e pala előfordul, a községtől D-re, o·5 kmtrnyire fekszik és 
mintegy 100 mtrnyire a vármegyei úttól oldalt. 'fölajdonosai Ratkó és 
Répás községek. E kőzet, réteges voltánál fogva, nagyobb táblákban fejt
hető és ennélfogva építkezésekre igen alkalmas, de a csekély szükséglet 
miatt az évi termelés alig tehető többre mint 100 köbmtr. 

l$1i'2. - Ratkó-Lehota (Nagyrőczei j.). 
Feketésszürke, tömött mészkő, a karbon szisztémából, a régóta hasz

nálatban álló községi kőbányából, mely a községtől D-re, 0·4 kmtrnyire, 
a vármegyei úttól pedig 50 mtrnyire fekszik. E kő átlag 1-2 mtrmázsányi 
darabokban fejthető, de csak felaprítva használtatik utak kavicsolására. 

t;1;',1. - Sid (Rimaszécsi j.). 
Feketés, tömött bazalt, a Remetehegy DK-i oldaláról, a községtől 

ÉNy-ra. Az újabban· nyitott kőfejtő ALITISZ MmLósé, ki e kőzetet főleg 
mint úti kavicsot értékesíti. 
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514. - Sumjác~ (Nagyrőczei j.). 
a) Szürkésfehér, finoman szemcsés, triaszkorú mészkő, a CoBURG

KoHÁRY FÜLÖP hg. tulajdonát képező s a községtől K-re, 5 kmtrnyire, az 
országút mentén, a Javorinahegy lejtőjén fekvő Zsubkova nevű kőbányá
.ból, a melyet a vármegye bérel úti kavics termelése czéljából. Az évenkint 
fejtett kőmennyiség körülbelül 300 köbmtrre tehető. 1882 óta van hasz
nálatban. 

b) Barnásszürke, tömött, fehér-mészpáteres mészkő, a felső-triasz

ból. E mészkő a község tula0donát képező éR tőle D-re, 1 ·7 kmtrnyire, a 
községi viczinális út mellett fekvő Hlinyiszkó nevű kőfejtő helyről szár
mazik, a hol a vármegye, mint bérlő évenkint mintegy 700 mtr3 úti 
kavicsot állíttat elő. 1886 óta van használatban. 

e) Szürke, tömött mészkő, a triaszból. E kőzet a községtől K-re, az 
országút mentén 8 kmtrnyire, a Javorina nevű nyereg magaslatán fordul 
elő, hol két nagy sziklatömböt alkot. E terület CoBuRG-KOHÁRY FüLÖP hgé, 
bérlő a vármegye, mely évenkint körülbelül 300 mtr8 úti kavicsot állíttat 
elő. E bánya 1882 óta van használatban. 

i515. - Surnjácz (Nagyrőczei j.). 
Barnásszürke, tömött, dolomitos mészkő, a felső-triaszból. E kőzet 

községi területen fordnl elő, a községtől DNy-ra, az országút mellett és 
Zlatnói bánya a neve. Használatban van 1891 óta s a jelenlegi bérlő: 

Gömör vármegye e helyen évenkint mintegy 100 mtr3 úti kavicsot ter
meltet a törvényhatósági utak fentartására. 

516. - Surnjácz (Nagyrőczei j.). 
Szürke. fehér-mészpáteres, finomszemű, bitumenes dolomit, a triasz

korból. A bánya a községtől DK-re, 2 kmtrnyire, a Telgártra vezető országút 
közelében fekszik. a Zagrun nevű hegycsúcs tövében. Tulajdonosa CoBURG
KoHÁRY FüLÖP hg, bérlő Gömör vármegye, mely azt 1887 óta úti kavics ter
melésre használja, még pedig évenkint mintegy 400 mtr3 mennyiségben. 

5'/'1. - Süvete (Nagyrőczei j.). 
Vörhenyes, tömött, triaszkorú mészkő, a község tulajdonát képező 

és 1 kmtrnyire É felé, a vármegyei törvényhatósági át mellett fekvő 
s 1870-ben megnyitott kőbányából. E mészkőből évenkint 400-500 köb
méter lesz fejtve, részint útkavicsolásra, részint pedig mészégetésre. 1870 
óta van üzemben . 

. ns. - Szásza (Nagyrőczei j.). 
Világosszürke, tömött, triaszkorú mészkő, a község tulajdonát képezö 

régi kőbányából, mely tőle É-ra, mintegy 0·5 kmtrnyire fekszik. E kőzet, 
melynek padjaiból nagyobb darabok is lehasíthatók, utak kavicsolására, 
építkezésekre és végre mészégetésre használtatik. Az évi termelés kitesz 
körülbelül 400-500 köbmtrt. 
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,!J'/'9. - Szkáros (Tornaljai j .). 
Világos és sötétebb andezit, melyet faragottan a kassai dóm restau

:rálásánál használtak. 
580. - &ttárnya (Tornaljai j.). 
Világosszürke, foltos, tömött, triaszkorú mészkő, a községnek reg1 

.kőbányájából, mely úgy a községtől, mint a vácz-kassai országúttól 
1 kmtrnyire ÉK-re fe'kszik. Ezen kőzet nyers állapotban építkezésekre, 
összetörve pedig úti kavicsnak használtatik. 

,!$81. - Telgárt (Nagyrőczei j.). 
Sötétszürke, finomszemű, fehér-mészpáteres dolomit, a triaszból. 

E hasadozott kőzet a CoBuRa-KoHÁRY FÜLÖP hg. tulajdonát képező beszniki 
bányából való, mely a községtől ÉK-re, 3·7 kmtrnyire, az országút mentén, 
a Besznik nevű magaslat tetején fekszik. E bányát, mely már 1888 óta van 
használatban, a vármegye bérli úti kavics előállítása czéljából s éven.kint 
körülbelül 420 mtr3 követ fejtenek benne. 

l'J82. - Telf/Út't (Nagyrőczei j.). 
Fehér, finomszemű, hasadozott kvarczit, a devon korból. a Csun

tava nevű kőbányából, mely a fálutól KÉK-re, 5 kmtrnyire, az országút 
mentén és a Csusztavahegy lejtőjén fekszik és CoBURG-KoHÁRY FÜLÖP hg. 
iulajdona. E kőbányát, mely igen régi, a vármegye bérli, mely benne 
-évenkint átlag 100 köbmtr. úti kavicsot állíttat elő. 

ő8:l. -- T1szolcz. (Rimaszombati j.). 
Rozsdabarna, likacsos-odvas, kristályos szövetű, negyedkori, édes

vízi mésztufa. 
/$84. - Tiszolcz (Rimaszombati j.). 
Világosszürke, likacstalan amfibol-gránát-andezit, a kincstári Cser

iorai dűlőben fekvő kőbányából, melyet ez idő szerint a zólyombrezó
breznó bánya--tiszolczi h. é. vasút r.-t. (Budapest, Nádor-utcza 20) bérel. 
Távolsága a tiszolczi vasúti állomástól 10 kmtr. Ezen kőzet csakis az 
~mlített h. é. vasút építkezésénél használtatott, részint mint faragott, 
részint mint terméskő. (M. K. Á. II. 52.) 

58,!J. - Tiszolcz (Rimaszombati j.). 
Szürke, durvaszemű biotit-muszkovit-gnájsz. 
/)86. - Tornalja. 
Világosszürke, tömött, triaszkorú mészkő, lliMos ÁRPÁDnak régi idő 

-óta fennálló kőbányájából, mely a községtől mintegy 2 kmtrnyire KDK-re, 
a mezei út mellett fekszik. Nyers állapotban építkezésre, felaprítva pedig 
úti kavicsnak használják e követ. 

581. - Tornalja. 
Mogyoró-tyúktojásnagyságú folyó-kavics, mely főleg kvarcz- és 

kvarczitból, azonkívül görgetett gnájsz- és kristályos paladarabokból áll. 
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E kavics egyformán található a tornaljai járás egész hosszán végig vonuló 
Sajóban egészen Putnókig, nevezetesen Tornalja, Királyi, Méhi, Hanva, 
Becske, Szt.-Király, Abafalva, Bánréve, Lénárdfalu, Hét és Putnok köz
ségekben. E kavics mindenütt rostálatlan és rostált állapotban az utak 
kavicsolására használtatik. 

IJ88. - Várgetle (Rimaszécsi j.). 
Fekete, tömött bazalt, a Bükktetőről, 1 kmtrnyire a községtől DK-re. 

A bánya KUBINYI MANÓ várgedei birtokosé és igen régi. E kőzet, mely 
kisebb-nagyobb darabokban fejthető, kizárólag a vármegyei útra használ
tatik iJti kavicsnak. 

589. - Várgede (Rimaszécsi j.). 
Likacsos-szivacsos bazalt-salak, a Várhegy bazalttufájából. ·E hegy. 

illetve az ottani kőbánya a község DNy-i szélén fekszik és ősrégi idő óta. 
a várgedei közbirtokosság tulajdona. Évenkint e bányában mintegy 125 köb
méter épületekre, falakra való kő lesz fejtve. 

590. - Velkenye (Rimaszécsi j.). 
Válogatott (rostált), diónagyságú kvarczkavics, a Rima medréből, 

mit a közeleső útszakaszok kavicsolására használnak. 
591. - Vernár (Nagyrőczei j.). 
a) Világosszürke, foltos, finoman szemcsés dolomit, a triasz sziszté

mából. Ezen igen hasadozott kőzet a falu déli szélén több ponton fejt
hető. A kőtelepnek tulajdonosa a község, bérlői Gömör és Szepes vár
megyék, melyek a követ évenkint 700 mtr3-nyi mennyiségben útkavi
csolás czéljából fejtetik. A kőfejtő helyek már igen régi idő óta vannak 
használatban. 

b) A községtől ÉÉK-re, mintegy 2 kmtrnyire is van egy kőfejtő hely, 
illetve óriási sziklahalmaz, mely sötétes színű dolomit-ból áll. E telep 
CoBuRo-KoHÁRY FÜLÖP hg. uradalmához tartozik, a kitől Szepes vármegy& 
bérli és 1880 óta használja. E helyen kizárólag csak úti kavicsot állítanak 
elő, évenkint körülbelül 400 köbmtr. mennyiségben. 

592. - Zavadka, (Nagyrőczei j.). 
Sárgás, kissé márgás mészkő (eoczénkorú ?), a Banyiszkó nevű bányá

ból, mely a községtől D-re, 3 kmtrnyire fekszik. Tulajdonosa a község, 
bérlője a vármegye, a mely 1894 óta évenkint 260 mtr3 úti kavicsot állíttat 
elő ezen a helyen. 

593. - Zavcidka (Nagyrőczei j.). 
Zöldes, palás, szericzites, :fillites kvarczit, a község tulajdonát képező

és tőle D-re, 1 kmtrnyire fekvő Hrobiki nevű sziklatelepből, a hol már 
1865 óta fejtik a követ. A maximálisan fejthető darabok o·50 mtr. át
mérőjűek, az évi termelés pedig átlag 80 mtr3-re tehető, mit nyers álla
potban építkezési czélokra használnak fel. 
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594. - Zubogy (Tornaljai j.). 
Murvás s csak kisebb részben kavicsos homok a völgy alluviumá

ból. A kavicsgödör, mely a község volt úrbéreseinek képezi tulajdonát, 
1890 ben nyittatott, közvetlenül Zubogy É-i szélén fekszik, a zubogy
pelsőczi út mellett. Alkalmazása: mint fedőanyag utakra. 

17. GYŐR VÁRMEGYE. 

595. -- Abda (Tósziget-csilizközi j.). 
Diluviális, homokos, murvás kavics. A túlnyomóan fehéres vagy 

világosabb színezetű kvarcztól, ritkábban gránitos gnájsztól eredő szernek 
borsó-diónagyságúak. A legtöbb· kavicsszemen mészbekérgezés látható. 
A kavicsgödör, mely a községtől °BJK-i irányban, 4900 mtrnyire, aRendek
puszta ú. n. Karrosi dűlőjében fekszik, JERFFY FERENCZ abdai birtokos 
tulajdona. E bánya 1865-ben nyittatott meg és az átlagos évi termelés 
110 mtr3• Rostált állapotban útfentartási czélokra szolgál. 

596. - Bőny (Pusztai j.). 
Diluviális, homokos, murvás kavics. A túlnyomóan fehéres kvarcz-, 

alárendelten gnájszgörgetegből álló kavics borsó-tyúktojásnagyságú. Erős, 
meszes kérgek olykor valóságos konglomeráttá tapasztják össze. Mint
hogy a kavicsszemek közt lévő homok vasas, e kavics egészben is sárgás
színű. A kavicsgödör a győr-bőnyi törvényhatósági út 15-16. kmtre 
közt lévő erdőben, az úttól É-ra, mintegy 2 kmtrnyire, Bőny községétől 
pedig ÉNy-ra, 5·5 kmtrnyire fekszik. Tulajdonosa DÉCSEY LAJos bőnyi 
lakos. Megnyitásának éve 1891 ; az átlagos évi termelés pedig rostált 
állapotban 220 mtr3, a mi a győr-bőnyi törvényhatósági út 13--21. kmtr. 
közti szakaszának kavicsolására szolgál. 

59'1'. - Gönyő (Pusztai j.). 
Alluviális, homokos, murvás kavics. A túlnyomóan fehéres, alá

rendelten tarka kvarcz, elvétve egyes mészkőgörgetegből álló kavics, borsó
diónagyságú szemekből áll. A kavicsszemek közt, részint pedig rátapadva, 
sárgásszürke, meszes, agyagos homokot találunk. A kavicsgödör a győr
gönyői törvényhatósági út 14-15. kmtre közt az út É-i oldala mellett, 
Gönyő községétől pedig Ny-ra, 2·6 kmtrnyire fekszik Tulajdonosa-KuTNIK 
IMRE gönyői lakos. Megnyitásának éve 1882; átlagos évi termelése rostált 
állapotban 230 mtr3 , a mely a győr-gőnyői törvényhatósági út 13---22. kmtr. 
közti szakaszának kavicsolására szolgál. 

598. - Gyömöre (Sokoróaljai j .). 
Diluviális, homokos, murvás kavics. A túlnyomóan fehéres, részben 

pedig tarka kvarczgörgetegből álló kavics borsó-tyúktojásnagyságú. 
A kavicsszemek közt lévő murvás homok erősen vasas, mi az egésznek 
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13zinét is sötétbarnává teszi. A kavicsgödör a téth-gyömörei út 2-3. kmtr. 
közti szakaszától K-re, Téthtől 3·5 kmtrnyire, Gyömörétől pedig 2·5 kmtr
nyire fekszik. Tulajdonosa FRIEDRICH KÁROLY kajári lakos. Megnyitásának 
éve 1894. Átlagos évi termelés 300 mtr3, mi az utak fentartására szolgál. 

599. - Hédervár (Tósziget-csilizi j. ). 
Alluviális, homokos, murvás kavics. A legömbölyített, túlnyomóan 

fehéres kvarcz- igen ritkán szaruköves mészdarabok mogyoró-tyúktojás· 
nagyságúak. A darabokon gyenge mészkarbonatbevonatok mutatkoznak. 
A kavicsgödör, mely a községtől 1550 mtrnyire DK-i irányban, a vadkerti 
dűlőben fekszik, a telkesgazdák tulajdona s 1882-ben nyittatott meg. 
A rostált kavics útfentartásra szolgál s az átlagos évi termelése 2~0 mtr3-t 
tesz ki. 

600. - Mező-Eörs (Pusztai j.). 
Diluviális, homokos, murvás kavics. A túlnyomóan fehéres, részben 

pedig tarka kvarcz-, alárendelten mészkőgörgetegből álló kavics, borsó
diónagyságú szemekből áll. A kavicsszemek közt szürke, meszes homok for
dul elő. A kavicsgödör a győr- fehérvári törvényhatósági út 23-24. kmtre 
közt, a törvényhatósági úttól DNy-i irányban, úgyszintén Mező-Eörs köz
ségétől is DNy-ra, 2 kmtrnyire fekszik. Tulajdonosa gr. EsTERHÁZY MIKLÓS 
Csákváron, bérlője FÖRSTNER MóR m.-eörsi lakos. E bánya 1893-ban nyit
tatott meg; évi termelése rostált állapotban átlagosan 330 mtr3, a mely 
a győr-fehérvári törvényhatósági út 21-28"3. kmtr. közti szakaszának 
kavicsolására szolgál. 

601. - Öttevény (Tósziget-csilizközi j.). 
Alluviális, homokos, murvás kavics. A túlnyomóan fehéres kvarcz·, 

ritkábban szarukő- és mészkődarabkák átlag mogyoró-galambtojásnagy
ságúak és többnyire vékony mészkéreggel vannak incrustálva. A kavic_s
gödör, mely a községtől 2830 mtrnyire É-ra, a Ragoznai dűlőben fekszik, 
özv. FÖLDVÁRY MrnLósné, szül. RAPPEL MALVINA öttevényi birtoka~ tulaj
dona s 1875-ben nyittatott meg. Ezen kavics kirostált állapotban útfen
tartásra szolgál; évi termelés 120 mtr3• 

602. - Pér (Pusztai j.). 
Diluviális, homokos-kavicsos kavics. A túlnyomóan fehéres, rész

ben pedig tarka kvarcz-, alárendelten mészkőgörgetegből álló kavics borsó
tyúktojásnagyságú. A kavicsszemeken gyakori a meszes bekérgezés. Akavics
gödör a győr-fehérvári törvényhatósági út 16-17. kmtre közt, az út 
_DNy-i oldalán vagy 100 mtrnyire, Pér községtől pedig DK-re, 2 kmtrnyire 
fekszik. Tulajdonosa Győr megyés püspöke. Megnyitásának éve 1893; 
átlagos évi termelése kirostálva 220 mtr3, mi a győr-fehérvári út 13-
-21. kmtr. közti szakaszának burkolására szolgál. 
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(j03. - Rénfaht (Tósziget-csilizközi j.). 
Alluviális, homokos, murvás kavics. A túlnyomóan fehéres kvarcz

tól, ritkábban gnájszoktól és homokkőtől eredő darabok borsó-diónagy
ságúa.k. Egyes kavicsszemeken vékony mészbekérgezések vannak. A kavics
gödör, mely a községtől 3500 mtrnyire ÉNy-ra, az ú. n. kavicsgödri dűlő
ben fekszik, özv. PuTER JÁNOSNÉ birtoka és 1893-ban nyittatott meg. 
E kavics kirostált állapotban az utak fentartására szolgál; évi termelés 
átlagosan 440 mtrs. 

604. - Sifoén.11háza (Tósziget-csilizközi j.). 
Diluviális, homokos, murvás kavics. A túlnyomóan fehéres kvarcz

és alárendelten gnájszféléktől eredő kavicsszemek borsó-diónagyságúak. 
A kavicsszemek közt szürke, iszapos homok fordul elő, mi magát a külön
ben fehéres kavicsot is szürkére festi. A kavicsgödör, mely a községtől 

K-i irányban 3:-rno mtr:nyire, az ú. n. hajdinai dűlőben fekszik, GEIGL 
JÁNOS és TsAI sövényházi lakosok tulajdona. E bánya 1891-ben nyittatott 
meg s azóta átlagosan évenként 220 mtr3-t szolgáltatott. Rostált állapot
ban útfentartásra szolgál. 

(jOl>. -- Szabadhegy (Pusztai j.). 
Diluviális, homokos, murvás kavics. A túlnyomólag fehéres, részben 

tarka kvarcz-, alárendelten egyes gnájszgörgetegből álló kavics borsó
diónagyságú. A kavicsszemek közt lévő éles sárga homok csak igen kevéssé 
mésztartalmú. E kavicsgödör Győr város területén, a győr-pápai törvény
hatósági úttól 6 kmtrnyire, a győr---veszprémi úttól 2·5 kmtrnyire, a 
győr--bőnyi úttól pedig 2 kmtrnyi távolságban, Szabadhegy községének 
déli oldalán fekszik. Tulajdonosa TóTH GYÖRGY győrszabadhegyi lakos. 
Megnyitásának éve 1894; az átlagos évi termelés rostált állapotban820mtr8, 

a mi a győr-pápai törvényhatósági út 6-12. kmtr, a győr-veszprémi 
út 5·5-16·4. kmtr és a győr-bőnyi út 5-13. kmtr közötti szakaszainak 
kavicsolására szolgál. 

606. - Szap ('l'ósziget-csilizközi j.). 
Alluviális, homokos, murvás kavics. A túlnyomóan fehéres, kisebb 

részben színes kvarczfélékből álló kavicsszemek borsó-diónagyságúak. 
Kivált a nagyobb kavicsdarabon mészbekérgezések láthatók. A kavics
gödör, mely a községtől DK-re, 2690 mtrnyire, az ú. n. medgyesi dűlőben 
fekszik, ÉcsY MIKLÓS szapi lakos tulajdona. A bánya 1892-ben nyittatott 
meg s azóta évenkint átlag 140 mtr3 kavicsot szolgáltatott. Rostált álla
potban útfentartásra szolgál. 

60'1. -- Szent-Iván (Pusztai j.). 
a) Diluviális, homokos, murvás kavics. A túlnyomólag fehéres, 

részben tarka kvarczgörgetegből álló kavics borsó-diónagyságú. Erős 
mészbekérgezések olykor konglomeráttá tapasztják össze. A kavicsgödör a 
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győr-gönyői törvényhatósági út 8. kmtrénél, az út É-i oldala mellett, 
Szent-Iván községétől pedig ÉNy-ra, mintegy 2·5 kmtrnyire fekszik. Tulaj
donosa a pannonhalmi főapátság Győr-Szt.-Mártonban. Megnyitása a 
70-es években történt; átlagos évi termelése rostált állapotban 220 mtr3 , 

a mi a győr-gönyői út 4--13. kmtre közt fekvő szakaszának burkolására 
használta tik. 

b) Diluviális. homokos, murvás kavics. A túlnyomóan fehéres, rész
ben tarka kvarcz , alárendelten márgás mészgörgetegből álló kavics 
borsó--tyúktojásnagyságú szemekbéíl · áll. A kavicsszemeken erős mész
bekérgezések láthatók. A kaviasgödör a györ--fehérvári törvényhatósági 
út 7·-fl.. kmtrénél, ltZ út K-i oldalán, Szent-Iván községétől pedig DNy-i 
irányban, 5 kmtrnyire fekszik. Tulajdonosa a pannonhalmi föapátság Győr
Szt.-Mártonban. Megnyitásának éve 1893; átlagos évi termelése rostált 
állapotban 220 mtr3• Mint ilyen a győr-fehérvári út ;)·1-13. kmtre közé 
eső szakaszának fentartására szolgál. 

()08. - -· &entkút (Sokoróaljai j.). 
Diluviális, homokos, murvás kavics. A túlnyomóan fehéres kvarcz

görgetegböl álló kavics borsó- diónagyságú. A kavicsszemek közt erősen 
vasas homok van, mi a kavics szinét egészben is barnává teszi. A kavics
gödör Szentkút községétöl DNy-ra, 1 kmtrnyire fekszik, a szentkút
csikvándi községi út mellett. Tulajdonosa gr. EsTERHÁZY PÁL. Átlagos évi 
termelése 1700 mtr3, a mi az utak fentartására használtatik. 

60fJ. Zámoly (Tósziget-csilizközi j.). 
Alluviális, homokos, murvás kavics. A túlnyomóan fehéres, kisebb 

részben tarka kvarczfélékböl és gyérebben kvarczhomokkögörgetegből álló 
kavicsszemek borsó-tyúktoj ásnagyságúak. Egyeseken mészbekérgezés lát
ható. A kavicsgödör, mely a községtöl DK-re, 2350 mtrnyire, az ú. n. 
felsö-gyalogúti dülöben fekszik, a község tulajdona. Megnyitásának éve 
körülbelül 1875, átlagos évi termelése 220 mtr3• Rostált állapotban út
fentartásra szolgál. 

18. HÁROMSZÉK VÁRMEGYE. 

(;10. --- Al-Doboly (Miklósvári j.). 
Alluviális kavics, a melynek szemei andezit-, kárpáti homokkö- és 

kvarczitszemekböl állanak. A kavicstermelő hely magának az Olt folyó
nak a medre, Aldoboly község határában, több kmtr. kite1jedésben. 
A O·Ol-0·10 mtr. nagyságú szemekböl álló kavics, évenként 4-500 köb
méternyi mennyiségben kirostálva, utakra mint fedőanyag használta tik fel. 

fH1. - Alsó-Volál (Kézdi j.). 
Szürke, aprószemű, meszes, csiÜámdús, neokomkorú kárpáti 

Dr. Schafarzik F. ,1 maayar kőbányák. 8 
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homokkő. A kőbánya Volál községétől ÉNy-ra, 3 kmtmyire fekszik; tulaj
donosa Alvolál községe, mely azt 1895-ben nyittatta. A teI"IDelt kövek 
átlagos nagysága 0·20 és 0·50 mtr. közt ingadozik és az évi termelés eddig 
30 mtr8-re becsülhető. A kő nyers állapotban használtatik építkezésekre. 

612. - Angyalos (Sepsi j.). 
Szürke, aprószemű, meszes, fehércsillámos, neokomkorú kárpáti 

homokkő. A kőbánya, mely CsuLAK GYÖRGY tulajdona, 0·8 kmtmyire fek
szik a községtől K-re. A termelt kövek átlag 0·50 mtr. nagyok és évenkint 
500-1000 mtr8-t fejtenek, mit nyersen közönséges építkezésekre, faragva 
a közutakon lévő műtárgyak előállításához szoktak használni. 

613. ·- Árapataka (Miklósvári j.). 
Szürke, középszemű, kissé csillámos, meszes, neokomkorú kárpáti 

homokkő. A kőbánya, mely DoMoKos Árros tulajdona, 1890-ben nyittatott. 
és 3 kmtmyire fekszik a községtől É-ra. A padosan hasadó kőzetből éven
kint 200-300 köbmtrt fejtenek építkezési czélokra. 

614. - Á.rapata/w, (Miklósvári j.). 
Alluviális kavics, melynek darabjai kárpáti homokkövekből, tömör 

mészkőből és kvarczból állanak. A beküldött minta alighanem a Retkes
patak és az Olt kavicsának a keveréke. E kavics Árapataka községe körül. 
részint a Retkes-patak medrében, részint pedig a 2 kmtrnyire délre el
folyó Oltban bőven található. Mindakettőt a tulajdonos község útfentar
tásra használja, évente átlag 1000-1200 mtr3 mennyiségben. 

(j15. - Berect:k (Kézdi j.). 
a) Szürke, középszemű, fehércsillámos, felső-krétakorú kárpáti 

homokkő. A kőfejtő hely Bereczk községétől 4 kmtrnyire fekszik K-re. 
Tulajdonosa maga a község, bérlője VERZÁR GERGELY, uzoni lakos. A telep 
1855 óta van üzemben. Átlagosan 0·10 mti.S-es, maximálisan 0·20 mtr8-es 
darabokat fejtenek itt, a melyeket nyersen falazásra. idomítva pedig át
ereszek építésére, legnagyobbrészt pedig zúzott állapotban útkavicsolásra 
használnak. 

b) Világosszürke, középszemű, felső-krétakorú kvarczhomokkő, igen 
kevés fehér csillámmal. A kőbánya, mely Bereczk községtől 14 kmtrnyire 
fekszik K-felé, az ú. n. Perdikátor-patakban, magának a községnek tulaj
dona. E bánya 1881-ben lett megnyitva ésjelenleg P1Trno ANZELMO ojtozi 
lakosnak van bérbe adva. Az itt termelhető kövek o·25-0·35 mtr3 nagyok 
szoktak lenni, az évi termelés pedig 25 mtr3-re becsülhető, a mi nyersen 
falazásokhoz. faragva pedig a brassó-ojtozi közúton kilométer- és hekto
méter-oszlopoknak és kerékvettetőknek, valamint hidak építésére használ
tatott. 

e) Világosszürke, kissé meszes, kevéscsillámu, felső-krétakorú kár
páti homokkő. A kőfejtő hely 11 ·3 kmtrnyire fekszik Bereczktől ÉK-re. 



HÁROMSZÉK M, 115 

:az Ojtoz-telep mellett, az ú. n. Király-útnál. Tulajdonosa Bereczk köz
sége, bérlője PITINO ANZELMO ojtozi lakos. Ezen a helyen 1884 óta fejtik 
a követ. Az itt termelhető kövek dimenziói igen nagyok és több köb
métert is szoktak elérni ; az átlagos évi termelés 50 mtr3• Ezen kő fara
gott állapotban a brassó-ojtozi állami út mentén hidak és átereszek 
építéséhez, lépcsőfokok és épületek előállításához szolgált. 

d) Szürke, finomszemű, felső-krétakorú, kvarczitos kárpáti homokk6, 
-egyes mészpáterekkel. A kőfejtő hely Bereczktől 13·5 kmtrnyire fekszik 
DK-re, a Perdikátor-patak völgyében. Tulajdonosa maga a község, haszon
bérlője VERZÁR GERGELY uzoni lakos. A termelt kövek 0·10-0·25 mtr. 
nagyok és az évi termelés átlagosan 200-300 mtr3-re tehető. Elaprózva 
e kőzet az állami közút 81-87. kmtr. közti szakaszának évenkénti fen
tartására szolgál. 

e) Szürke, finomszemű, felső-krétakorú homokk6pala, egyes mész
páterekkel. A kőfejtő-telep Ojtoz-teleptől 4·3 kmtrnyire fekszik DNy-ra, 
a Koszta-patakban. Tulajdonosa Bereczk község, haszonbérlője VERZÁR 
GERGELY Uzonban. A bánya 1880 óta áll fenn. A tei·melt kövek nagysága 
0·15-0·20 mtr„ és az évi termelés 100-200 mtr8-t tesz ki. Elaprózva e 
kő az állami közút 78-81. kmtre közti szakaszának évenkénti fentartá.sára 
-szolgál. 

616. - Bodzaváma (Sepsi j.). 
Világos okkersárga, tömör, neokomkorú mészkő, a községtől Ny-ra. 

1 kmtrnyire, az Egres nevű erdőrészből. A bányatulajdonos gr. MIKES 
ÁRPÁD Uzonban. E kőbánya köve évenként átlag 800-1000 mtr3 mennyi
-ségben mészégetésre szolgál. 

fH'i'. - Bodzaváma (Sepsi j.). 
Alluviális patak-kavics a Bodzavize medréből. A válogatott kavics

minta tömör mészkő- és kvarczitos homokkőgörgetegből áll. E kavics 
-évenkint átlag 1500 mtr3 mennyiségben használtatik rostált állapotban 
úti fedanyag gyanánt. 

618. - Bükszád (Sepsi j.). 
a) Világos, okkersárga, közé:nszemű piroxén-andezit. A kőbánya 

Bükszádtól ÉNy-ra, 1 ·7 kmtrnyire fekszik, az ú. n. Tolvajkőnél. Tulaj-
donosa gr. MIKEs, ki azt 1882-ben nyittatta. Bérbe adva jelenleg nincsen. 
A termelt kövek átlag 0·20-0·40 mtr. hosszúak szoktak lenni és az átla
gos termelés évenkint 500 mtr3-t tesz ki. Ebből a kőzetből ez idő szerint 
csakis zúzott útkavicsot állítanak elő. . 

b) Világosszürke, durvábbszemű piroxén-andezit, gr. Mnrns ÁRMIN 
kőbányájából. Minthogy ezen kőzet 2-3 ujjnyi vastag és átlag 0·5 mtr2 
lapokban fejthető, nemcsak útkavicsolásra, hanem járdalapokra és alap
ialazásokra is alkalmas. 

8* 
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e) Vörhenyes, aprószemű augit-amfibol-andezit, az Olton túl, 1 ·s kilo
méternyi távolságban fekvő Rakotyás nevű kőbányából, mely gr. MIKES 
ÁRMIN tulajdona. A bérlők : LINZER ÁRMIN és BRAUN GYULA (Budapest); 
e kőzetet eddig csak a vállalattól épített vasút műtárgyaihoz használták. 
(M. K. Á. II. 53.) 

619. - Előpatak (Miklósvári j.). 
Alluviális kavics, a melynek darabjai különböző szövetű kárpáti 

homokkövekből állanak. A kavicsot az Előpatakon és Árapatakon átvonuló 
patak szolgáltatja, annak mintegy 6 kmtr. hosszú szakasza mentén. 
A kavicsszemek o·03-0·12 mtr. átmérőjűek és a tulajdonos, Előpatak 
községe évenként 1500 mtr3-t termel belőle, mit részint kirostálva. részint 
összetörve úti kavicsnak használnak. A nagyobb darabok pedig kövezetül 
is szolgálnak. 

620. - Felső-Csernáton (Kézdi j.). 
Alluviális kavics, mely főleg meszes, csillámos kárpáti homokkő

görgetegből áll. A kőfejtő hely Felső-Csernáton község tulajdonát képezi 
és 1828 óta van használatban. Fekvése a községtől 3-6 kmtrnyire É-ra. 
a Nagy-patak folyása és a Barlang-patak mentén, a hol 0·20-0·30 mtr3-es 
átlagos és o·5 mtr3-es maximális darabokat fejtenek. Az évi átlagos ter
melés 500 mtr3-re tehető, mit nyersen összezúzva útkavicsnak, jobb minő
ségét pedig falkőnek használják. 

621. - Fel-Torjct (Kézdi j.). 
Alluviális kavics, melynek szemei túlnyomó részben kárpáti homok

kőváltozatok és alárendelten kvarczgörgetegekből állanak. A kavicstermelő 
hely vagy jobban mondva kavicsos patakmeder Feltorja községnél kezdő
dik és 10 kmtmyire húzódik ÉNy felé. Tulajdonosa Altorja községe, a mely 
a o·02-0·10 mtr. nagyságú szemekből álló kavicsot útfentartási czélokra 
használja. Évenkint körülbelül 2000 mtr3-t gereblyéznek a patakmeder
ből, a miből 1883 óta a kézdivásárhely-torja-büdösi útvonalat tart
ják fenn. 

622. - Gelencze (Orbai j.). 
Alluviális kavics a községen .keresztül folyó patakból. E kavics 

0·01-0·20 mtr. nagyságú kárpáti homokkődarabkákból áll. Évenként vagy 
1500 mtrs-t visznek innen törvényhatósági köz- és községi viczinális utakra. 

623. - Hídvég (Miklósvári j.). 
Alluviális kavics, a melynek darabjai .kárpáti homokkőváltozatokból 

állanak. E kavicsot a közs~gtől É-i irányban, 4 kmtrnyire távol eső Nyá
ras-patak medre szolgáltatja. A kavicsszemek átlag 0·02-0·10 mtr. nagyok. 
Ezen régi telep tulajdonosa Hídvég községe, a mely e kavicsot évenkint 
átlag 500 mtr3 mennyiségben úti fedanyagnak használja. 
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624. - llyefal1.•a (Sepsi j.). 
Világos okkersárga, mészpáteres, tömör, neokomkorú mészkő, egyes 

kvarczzárványokkal. E mészkő egyes tömbökben fordul elő, homokkő közé 
beékelve s a kőbánya, a melyben ezen mészkő fel van tárva, 3 kmtrnyire 
fekszik a községtől Ny-ra. Tulajdonosa Ilyefalva, a mely azt 1889-ben 
megnyittatta. Az évi termelés 100-120 mtr3-re tehető, mi összetörve az 
utakra fedanyagul használtatik. 

625. - J.lyefa"flva (Sepsi j.). 
Alluviális kavics, mely leginkább andezitgörgetegekből áll. A kavics

termelő hely Ilyefalva községtől K-re fekszik, az Olt folyó mentén. A tulaj
donjog Ilyefalva községét illeti s a 0·0~~0·12 mtr. nagyságú szemekből 
álló kavicsot évenkint körülbelül 5-600 mtr3-nyi mennyiségben mint 
utakra való fedanyagot használják. 

(326. - Kis-Boroswyó (Sepsi j.). 
Szürke, finomszemű, kissé csillámos, krétakorú kárpáti homokkő. 

Ezen kőbánya, mely KoNCZ GYÖRGY, ifj. ToMPA MrKLÓS és Joós MIHÁLY 
tulajdona, a községtől DNy-ra fekszik, a Nagy-patakban. E helyen átlag 
100-200 mtr3 nyers követ fejtenek építkezésekre és megfaragva közúti 
műtárgyak előállításához. 

6211. - Kovásttna (Orbai j.). 
Alluviális kavics, mely főleg az alsó-neokomkorú kárpáti homokkő

változatok 0·01--0·30 mtr. nagyságú görgetegéből áll. E kavics a községen 
átfolyó patak medrében fordul elő, a honnan évenkint átlag 550 mtr3-t 
szállítanak a köz- és viczinális utakra. 

628. - Kőröspatak (Sepsi j.). 
Alluviális kavics, mely kizárólag neokom kárpáti homokkőváltoza

tok görgetegeiből áll. E kavicsot, mely 0·02-0·15 mtr. nagyságú szemek
ből áll, Kőröspatak határában, az. Olt mentén 10 kmtr. hosszban K. felé 
gereblyézik. Ezen telep tulajdonosa Kőröspatak községe, a mely azt már 
nagyon régi idő óta használja. Ez idő szerint évenkint 1200-1500 mtr3 

lesz felhasználva a szomszédos közutakra fedanyag gyanánt. 
629. - L'iiget (Miklósvári j.). 
a) Alluviális kavics, a melynek szemei mészpáteres kárpáti homok

kőváltozatokból állanak. Ezen kavicsot a községtől 1 kmtrnyire ÉNy-ra 
fekvő Korlát-patak szolgáltatja. Ezen régi teltp tulajdonosa Lüget köz
sége, a mely ezen átlag 0·02-0·10 mtr. nagyságú szemekből álló kavicsot 
évente átlag 1000 mtr3 mennyiségben az utakra használja fedanyagul. 

· b) Alluviális kavics, a mely kárpáti h-0mokkőváltozatok, kvarez-, 
andezit- és tömör mészkődarabokból áll. Ezt a kavicsot a községtől 

1 kmtrnyire D-re, az Olt medréből nyerik. A tulajdonos község ebből a. 
kavicsból évenkint mintegy 600 mtr3-t használ az utak fentartására. 
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630. - Makf!a (Kézdi j.). 
Szürke, fmomszemű, fehétcsillámos, kissé meszes kárpáti homokkő,... 

a Mégely nevű kőbányából. (M. K. Á. I. 309.) 
631. - Málnás (Sepsi j.). 
Világos, vörhenyesszürke, ritkásszövetű augit-andezit, a melynek 

magmájában még olivin és prreexistált biotit- és amfibolszemek, kvarcz
zárványok és az üregekben hipersztén, amfibol· és tridymitkristálykák 
fordulnak elő. A kőbánya, mely 1882-ben Málnás községtől 3 kmtrnyire 
Ny-ra megnyittatott, BALOGH JózsEF tulajdona. Egészen a szomszédságá
ban fekszik a községi, 1870-ben megnyitott kőbánya, melyben ugyanolyan 
minőségű kőzet fordul elő. E két kőbánya kőzetéből évenkint mint!lgy 
600-800 mtr3-t fejtenek, mit a kőzet könnyű faraghatásánál fogva épít
kezésre, valamint lépcsőfokok és sírkövek kidolgozására használna];r fel. 

632. - Jtiálnás (Sepsi j.). 
Alluviális kavics, mely a beküldött minta szerint kizárólag neokom 

kárpáti homokkőgörgetegből áll. A kavicstermelés a mikóujfalu-baczoni 
út mentén történik, Málnás község határában, a Gohán-patak medrében .. 
E 0•02-0·15 mtr. nagyságú szemekből álló kavics, kirostálva évenkint 
átlag 1000 mtr8 mennyiségben használtatik mint fedőanyag a szomszédos 
közutakra. 

633. - Miklósvár (Miklósvári j.). 
Alluviális, kárpáti homokkőváltozatokból álló kavics a Keresztes

patakból, 1 kmtrnyire a községtől É-ra. Ebből a i·égi telepből, mely a, 

község tulajdona, a 0·20-0·10 mtr. nagyságú szemekből álló kavicsot 
300-400 mtr3 mennyiségben úti fedanyagnak használják. 

634. - Mikó-Ujfalu (Sepsi j.). 
Világosszürke, aprószemű augit-andezit, prreexistált biotittal.Abánya 

Mikóujfalu községtől ÉNy-ra fekszik, az ú. n. H.atodon, 2 kmtrnyi távol
ságban. A bánya tulajdonosa Oltszem községe, a mely az átlag 0·15-
0·40 mtr. nagyságban termelt kőzetdarabokat eddigelé zúzott kavics elő
állítására használta. Az évi termelés 200 mtr3-t tett ki, legújabban 
(1895-ben) azonban, ezen 1880-ban nyitott kőbányatelep véderdőnek lett 
felvéve és belőle a kőszállítás az erdészeti közegektől betiltatott. 

635. - Nagy-Ajta (Miklósvári j.) . 
Alluviális kavics, a mely kárpáti homokkőváltozatok darabjaiból 

álL E kavics a Száraz-Ajtán, Közép-Ajtán és Nagy-Ajtán átvonuló Jolán
patak medréből való. Ebből a 0·02-0·16 mtr. nagyságú szemekből álló 
kavicsból évenkint 500--600 mtr3 használtatik rostálva, nagyja pedig 
összetörve úti kavics gyanánt. 

636. - Nagy-Bac.zon (Miklósvári j.). 
Alluviális kavics, a melynek szemei különböző szövetű kárpáti 
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homokkövekből állanak. A kavicstermelő hely a mikóujfalu-baczoni út 
8. kmtrétől a 16. kmtréig, az útvonal mentén, maga az Uzonka-patak 
medre. Ezen régi telep tulajdonosa Nagy-Baczon községe, a mely a 
0·02-0·15 mtr. nagyságú szemekből álló kavicsot évente' átlag 1200 mtr3 

mennyiségben mint úti fedanyagot értékesíti. 
631. - Nyén (Sepsi j.). 
Szürke, aprószemű, meszes, csillámos, neokomkorú kárpáti homokkő. 

A két kőbánya régi és tulajdonosai a nyéni ev. ref. egyház és a magyar 
Állam. A bennök termelhető kövek 0·25-1 ·50 mtr3 nagyok és az évi ter
melés mintegy 1000 mtr3-re becsülhető. E kőzetet nyers és faragott álla
potban használják műszaki és közönséges építkezésekre. 

638. - Nyén (Sepsi j.). 
Alluviális kavics, a melynek szemei malmmészkő és mészpáteres 

kárpáti homokkőgörgetegből állanak. A kavicstermelő hely, mely a brassó
vármegyei Prázsmár és a háromszéki Nyén községek tulajdona, maga a 
'ratrang-patak medre, Nyén községtől 2-6 kmtrnyi távolságban Ny-i 
irányban, a hol már 1828 óta ássák a kavicsot. A kavicsszemek átlag 
5-6 cmtr. nagyok, a legnagyobbak pedig 20-25 cmtresek és ezek utcza
kövezésre használtatnak. Apraja útkavicsolásra szolgál. Az évi termelés 
átlagosan 1300-1500 mtr3• 

639. - Oltszem (Sepsi j.). 
Alluviális kavics, melynek görgetett szemei kárpáti homokkőből 

állanak. A kavicsszemek átlag 0·02-0·06 mtr. nagyságúak. E patakkavi
csot Oltszem község határában már régi idők óta szedik; ezt is, úgy mint 
az előbbenieket rostált állapotban úti fedanyagul használják, évenkint 
átlag 5-600 mtr3 mennyiségben. 

640. - Ozsdola (Kézdi j.). 
Sötétszürke, finomszemű, meszes, mészpáteres, neokomkorú kárpáti 

homokkő. A kőfejtőtelep a községtől 3 kmtrnyire K-re fekszik, az ú. n. 
Karacsár-patakon; tulajdonosa Ozsdola község, bérlője VERZÁR GERGELY, 

uzoni lakos. A bánya 1855 óta áll fenn. A fejtett kövek átlagosan 0·15 mtr3, 

maximálisan pedig 0·30 mtr3 nagyok. Az évi termelés 150-200 mtr3-re 
becsülhető és ez zúzott állapotban az utak kavicsolására használtatik. 

641. - Sepsi-Szent-György, Szemerja nev'Ű városrész 
(Sepsi j.). 

a) 'Sárgásszürke, középszemű, meszes, neokomkorú kárpáti homokkő. 
E kőbánya, mely 1870-ben nyittatott, 1 kmtrnyire fekszik Szemerja város
résztől Ny-ra. E bánya szintén 400-500 mtr3 terméskővel látja el a várost, 
különböző építkezési czélokra. 

b) Sárgásszürke, középszemű, meszes, neokomkorú kárpáti homokkő. 
A régi bánya, a melyben e kőzet előfordul, Sepsi-Szt.-György város tulaj-
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dona és tőle 2 kmtrnyire fekszik Ny-ra. E kőzet mint terméskő használ
tatik különböző építkezésekhez, évenkint átlag 1400--1500 mtr3 mennyi-

ségben. 
()42. - Sósme;,ő (Kézdi j.). 
Szürke, meszes, mészpáteres, felső-krétakorú homokkőpala. A ter

melés helye Soósmező községtől ÉK-re, 3 kmtrnyire fekszik az Ojtoz
patakban és megjegyzendő, hogy e patak mellékágaiban ugyanilyen minő
ségű kavics fordul elő. Tulajdonosa az említett község, bérlője VERZÁR 
GERGELY uzoni lakos. A termelt kövek nagysága o·05-0·2ö mtr., a melyek 
összeaprítva az állami közút 87-98·352. kmtr. közti szakaszának évenkinti 

javítására használtatnak fel. 
(j43. - &:ára~patak (Kézdi j.). 
Szürke, finomszemű, meszes, mészpáteres, neokomkorú kárpáti 

homokkő. A kőfejtők, melyek a községtől 3 kmtrnyire ÉNy-ra fekszenek, 
az ú. n. Nagypatakon és mellékágain, Szárazpatak község tulajdonát ké
pezik, jelenleg VERZÁR GERGELY uzoni lakosnak vannak bérbe adva. E kő
fejtő hely 185.:í óta van üzemben. A termelt kövek átlagos nagysága 
0·15 mtr3, a maximális ellenben 0·30 mtr3

• Az átlagos évi termelés ö00-
1 OOO mtrs-re tehető, mit zúzott állapotban az utakra fedanyagul használnak. 

()44. - s~ent-Király (Sepsi j.). 
Világos okkersárga, tömör, neokomkorú mészkő, a községtől 3 kilo

méternyire DNy-ra eső kőfejtő helyről, melyet a tulajdonos község 1890-ben 
vétetett fejtés alá. E mészkő csak egyes tömbökben fordul elő, homokkő 
közé beékelődve és belőle évenkint mintegy 100 mtr3-t használnak fel 
törött állapotban úti kavicsnak. Egyébiránt, a vastagon rajta fekvő föld
réteg miatt a fejtés annyira meg van nehezítve, hogy a kőfejtést jelenleg 

abbahagyták. 
()45. - &:ent-Király (Sepsi j.). 
Szürke, aprószemű, csillámos, meszes, padosan hasadozó kárpáti 

homokkő. A kőbánya, mely 1870-ben nyittatott, Sepsi-Szent-Király köz
ség É-i végén fekszik és a község tulajdona. Ezen a helyen évenkint 
2-300 mtr3-t fejtenek építkezési czélokra. 

()46. - &:ent-Lélek (Kézdi j.). 
Világos sárgásszürke, középszemű, neokomkorú homokkő, kevés 

fehér csillámmal. A bánya, a melyben ezen kőzet előfordul, Szentlélek 
községétől 1 ·2 kmtrnyire fekszik É-ra, az ú. n. Perkő oldalában. A bánya 
tulajdonosa maga a község, a mely azt 1880-ban történt megnyitása óta 
birja; bérlője szENTLÉLEKI TAMÁS ELEK. A termelt kő átlagos nagysága 
0·20-1 ·50 mtrig ingadozik és az évi termelés átlag 2000 mtr8-re tehető, 
a mi nyersen, részint pedig faragva házak és műtárgyak építésére szolgál. 
Kézdi-Vásárhely városa ezen bánya kövéből építkezik. 
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64'1. - &ent-Lélek (Kézdi j.). 
Alluviális kavics, a melynek szemei különböző szövetű kárpáti 

homokkőváltozatokból állanak. A kavicstermelő hely, vagyis helyesebben 
a patak kavicsos medre, Szentlélek községének felső faluvégénél kezdődik 
és 14 kmtrnyire terjed ki É-felé. A patak a község tulajdona és jelenlegi 
bérlője Sz. TAMÁS ELEK, a ki a 0·02-0·1 mtres görgetegből álló kavicsot 
a közutak fentartására szállítja. Az átlagos évi termeles 2000 mtr3-t tesz 
ki. Ezen, csak közönségesen összegereblyézett kavics már 1850 óta hasz
náltatik a kézdivásárhely-kászoni törvényhatósági út fentartására. 

648. - &ita-Bodxa községhez tartoxó Bodza-Kraszna
telep (Orbai j.l. 

Szürke, aprószemű, meszes, csillámos, felső-krétakorú kárpáti 
homokkő. A kőfejtő hely 1 ·6 kmtrnyire fekszik Kraszna-telepétől DK-felé 
és tulajdonosa gr. MIKES JÁNOS Zabolán. A kőfejtő hely 1886 óta vétetik 
igénybe, de ez ideig rendszeres mívelés még nincsen. Eddig csak útépítésre 

' használtatott ezen kőzet nyers és faragott állapotban. 
649. - Szotyor (Sepsi j.). 
Alluviális kavics, mely a beküldött minta után itélve főleg andezit

görgetegekből áll. A kavicstelep Szotyor községétől 1 kmtrnyire Ny-ra van, 
az Olt folyó partján. A kavicsszedés már régi keletű és joga Szotyor köz
ségé. A kavicsszemek nagysága 0·02-től 0·10 mtrig változik; az évi terme
lés átlag 3-400 mtr3-t tesz ki, mit utakra mint fedőanyagot használnak. 

6l'JO. - Zágon (Orbai j.). 
Alluviális kavics a községen keresztül folyó patakból. E kavics 

0·01-0·20 mtr. nagyságú szemei neokomkorú kárpáti homokkőváltozatok
ból állanak. Évenkint vagy 1900 mtr3-t termelnek itten, mit megrostálva 
a törvényhatósági közutak és a viczinális utak javítására fordítanak. 

651. - Záf/On (Orbai j.). 
Sárgásszürke, középszemű, meszes, csillámos, neokomkorú kárpáti 

homokkő. A kőbánya, mely a közbirtokosság tulajdona, a községtől DK-re, 
0·5 · kmtrnyire fekszik. Átlagosan 0·5 köbmtres darabokban, évenkint 
300-400 köbmtrt fejtenek, mit nyers állapotban közönségesebb építkezé
sekhez, megfara.gva pedig a közutakon műtárgyakhoz is használnak. 

652. - Zalán (Sepsi j.). 
Alluviális kavics, melynek görgetett szemei neokom kárpáti homok

kőből állanak. E kavics termelése a községtől K-felé irányuló patak med
Tében történik. A kavicstelep tulajdonosa maga Zalánpatak községe, a mely 
.ezt az átlag 0·02-0·10 mtr. nagyságú szemekből álló kavicsot rostált álla
potban évenkint 5-600 mtr3 mennyiségben mint fedanyagot szokta hasz
nálni a szomszédos közutakra. 
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19. HEVES VÁRMEGYE. 

653. - Apcz (Hatvani j.). 
Barnásszürke, középszemű piroxén-andezit. SzENT-lvÁNYI FARKAS' 

kőbányájából, mely az ú. n. Kopaszhegyen, a községtől 2 kmtrnyire K-re, 
150 mtr. magasságban fekszik. E kőbánya, mely 1890-ben lett megnyitva„ 
KLAUBER és VAJDA (Budapest) bérletét képezi. A termelt kövek nagysága 
átlag 0"10-0·15 köbmtr, az évenkint termelt kőmennyiség pedig 7-
15000 mtr3-t tesz ki, mit kizárólag útépítésekre használnak. 

654. -- Bakta (Pétervásári j.). 
a) Szürkésfehér, tajtköves biotitos dáczittufa, a Csatófői kőbányá

ból, melyet az egri érsekségi uradalom 1863-ban nyittatott. A bánya 
:3 kmtrnyire ÉNy-ra fekszik a községtől s a belőle fejtett kőanyag - éven
kint mintegy 50 köbmtr, - nyersen épületfalkőnek, faragva pedig kutak 
kirakására használtatik. 

• b) Barnás, tajtkőkonglomerátos biotitos dáczittufa, az egri érsek-
ség 1825-ben megnyitott kövesvölgyi kőbányájából, a mely a községtől 

0·25 kmtrnyire ÉNy·ra fekszik. Ezen kőzet ugyanazon czélokra. szolgály. 
mint az előbbeni, de évenkint csak igen kis mennyiségben. 

e) Szürkésfehér, tajtköves, biotitos és amfibolos dáczittufa (egyes 
apró piroxén-andezitzárványokkal), az egri érsekség tulajdonát képező 
dongói kőbányából, mely a községtől 5·5 kmtrnyire DNy-ra fekszik. E kő
bánya, mely azelőtt épületköveket szolgáltatott, már régóta nincsen 
üzemben. 

d) Sárgás, finomszemű ta jtkőtufa, a baktai volt úrbéres gazdák 
1889-ben nyitott sikervölgyi kőbányájából, mely 0·5 kmtrnyire fekszik a 
községtől DNy-ra. Az évi termelés csekély, 15-20 köbmtr., mit a község
ben falazatokra szoktak használni. 

6/Jö. - Bakta (Pétervásári j.). 
Zöldesszürke, aprószemű, tömör, karbonkorú homokkő, az egri érsek

ségi uradalomhoz tartozó kőbányából, mely 1876-ban a községtől 2 kilo
méternyire ÉNy-ra fekvő Oroszvár nevű völgykatlanban lett megnyitva. 
Bérlője Heves vármegye közönsége, mely azt évenkint 1500 köbmtr. meny
nyiségben útkavicsolásokra használja. 

656. - Batla (Pétervásári j.). 
Fehér alapanyagú biotitos dáczittufa, a volt úrbéresek 1886-ban 

megnyitott kőbányájából, mely a községtől körülbelül 4 kmtrnyire DNy-ra 
fekszik. E kőzet 1 ·5 mtr. hosszú darabokban is fejthető; az évi termelés. 
pedig mintegy 2000 köbmtr. Ezen kőzet nyersen és faragva használtatik 
kövezésekhez, különböző falazásokkoz és hidépitésekhez. 
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65'1'~ -- Bátor (Pétervásári j.). 
a) Sötétszürke, tömött, palás, fehér mészpáteres, karbonkorú mészkő„ 

a községi Vas Jancsi nevű kőbányából, mely a község közvetlen DK-i 
szomszédságában fekszik. E helyen a kőbánya 1894-ben lett megnyitva s 
kőzete évenkint bizonytalan mennyiségben útépítésre szolgál. 

b) Sötétszfüke, kovás mészkő, a baknavölgyi kőbányából, mely a 
községtől o·5 kmtrnyire DK-re fekszik. Ezen kőbánya jelenleg nem mível
tetik; anyagát azelőtt útkavicsolásra használták. 

e) Sötétszürke, kovás mészkő, a Nagykő nevű kőbányából, mely a 
községtől 1 kmtrnyire DK-re fekszik. E bányát 1889-ben nyitották meg, 
de rendszeresen nem mivelik. Anyaga útkavicsolásra szolgál. 

658. - Bátor (Pétervásári j.). 
Vörösesbarna, hasadozott, karbonkorú tűzkő, a község várvölgyi 

kőbányájából, mely 0·75 kmtrnyire fekszik DK-re. Ezen igen régi kőbánya 
mívelése nem rendszeres; anyaga útkavicsolásra szolgál. 

659. - Bátor (Pétervásári j.). 
Zöldesszürke, középszemű, karbonkorú ~varczhomokkő, a községi 

nagyhegyi kőbányából, mely 5·0 kmtrnyire D-re fekszik. E kőbánya régi 
idő óta van használatban, de mívelése nem rendszeres. Anyaga házalapo
zásokra és útkavicsolásokra szolgál. 

660. - Deménd (Egri j.). 
Szürke, fekete csíkos, üveges, fluidális szövetű dáczit, a vármegye 

kőbányájából, mely az eger-kerecsendi útvonal mellett, a Pünkösdhegyen 
fekszik, Deméndtől vagy 2 kmtrnyire ÉK-re, Egertől pedig 8·5 kmtrnyire 
D-re. E kőbánya 1840-ben lett megnyitva. Ezen kőzet a szükséglethez 
képest útalapozásokra és útkavicsolásokra lesz felhasználva. 

661. - Deménd (Egri j.). 
Világosszürke alapanyagú, biotitos dáczittufa, az egri érsekség ú. n. 

ereszvényi kőbányájából, mely a XVIII. század közepe táján lett meg
nyitva. A kőbánya a községtől 0·5 kmtrnyire ÉK-re fekszik az ereszvényi 
községi út mellett. A termelt kövek nagysága 1-3 köbmtr., az évi terme
lés pedig 300 köbmtr. A kövek nyers állapotban hid-, útépítéshez, fara
gottan pedig határjelző, kútfalazati kövek, szegély- és fedőkövek, lépcsők, 
sírkeresztek és oszlopokra használtatnak. 

662. - Eger. 
Vílágosszürke, fehér mészpáteres, tömött jura-mészkő, a városi kis

egedhegyi kőbányából, mely a várostól 2·5 kmtrnyire K.-re fekszik. 
A bánya igen régi. Az átlagos évi termelés 800 köbmtr, mit kizárólag út
kavicsolásokra használnak. · 

663. - Eger. 
1. Világos, zöldesszürke, biotitos, tajtkőkonglomerátos, likacsos dáczit-
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tufa, KERN GÁSPÁR tihamérhegyi kőbányájából, mely a várostól 1 ·6 kilo
méternyire DK-re, az eger~maklári úttól pedig 0·5 kmtrnyire K-re fek
szik. E kőbánya 1887-ben lett megnyitva. A termelt kövek átlagos nagy
sága 0·30x0·30x0·48 mtr. s ilyenből egy év alatt átlagosan 1000 dara
bot fejtenek. Ilyenformán nagyjából kifaragva ezen kőzet házépítésekre 
szolgál. 

2. Világos, sárgásszürke, tajtkőkonglomerátos dáczittufa, LIPTAY JÁNOS 
tihamérhegyi kőbányájából, mely 1893-ban lett megnyitva. Ezen bánya 
a várostól 1 ·7 kmtrnyire fekszik DK-re és évenkint 1000 darab 0·3x 
xo·3x0·48 mtr. nagyságú építőkövet szállítanak belőle. 

3. Ugyanolyan dáczittufa, Sós MÁTYÁS tihamérhegyi kőbányájából, 

mely 1650 mtrnyire fekszik a várostól DK-re. E bánya 1892-ben lett 
megnyitva és azóta évenkint mintegy 2000 darab kinagyolt építőkövet 
szállítanak belőle. 

4. Hasonló kőzet, GREGÁsz JÁNOS kőbányájából a maklányi dűlőben, 
a hol az 1825-ben lett megnyitva. E bánya a várostól Ny-ra fekszik 
2·4 kmtrnyire s benne évenkint átlag 30,000 darab kinagyolt építőkövet 
fejtenek. 

5. Hasonló dáczittufa, SZTOJKA BERNÁT kőbányájából a maklányi 
dűlőben, a várostól 2·7 kmtrnyire Ny-ra. E bánya 1848 óta létezik és 
évenkint 40,000 darab kinagyolt építőkövet szolgáltat. 

6. Hasonló dáczittufa, a DRiszKó VENDEL-féle ugyanazon dűlőben, 

a várostól ~·9 kmtrnyire Ny-ra fekvő kőbányából, mely 1889 óta évente 
mintegy 10,000 darab kinagyolt építőkövet szolgáltat. 

7. Világosszürke, tajtkőkonglomerátos dáczittufa, MÉLYPATAKI MÁTYÁS 
kőbányájából, mely ugyancsak a maklányi dűlőben, a várostól 2·8 kilo
méternyire Ny-ra fekszik. E bánya 1845 óta létezik és évenkint mintegy 
6000 darab kinagyolt építőkövet szállítanak ki belőle. 

8. Hasonló kőzet, SzILvÁsI JÁNOS Maklányi kőbányájából, mely a 
várostól 2·7 kmtrnyire Ny-ra fekszik. E bánya 1848-ban lett megnyitva. 
S ebből a bányából is csakis építőkövet fejtenek, még pedig évente átlag 
6000 darabot. 

9. Világos, sárgásszürke, biotitos, tajtkőkonglomerátos dáczittufa, 
BACK LEo almagyari kőbányájából, mely a várostól 1 ·o kmtrnyire K-re 
fekszik. Megnyitási éve 1895. E bánya rendesen kinagyolt építőkövekből 
évenkint mintegy 10,000 darabot szolgáltat. 

10. BRoNCS ANDRÁSNÉ almagyari kőbányája (1830) évenkint 25,000 
darab építőkövet szolgáltat. E kőbánya az almagyari dűlőben, az ú. n. 
Bányakertben fekszik, a várostól 1 kmtrnyií-e K-re. 

11. Világosszürke, biotitos, tajtkőkonglomerátos, likacsos dáczittufa, 
a Fertő dűlőben fekvő VLADÁR FERENcz-féle kőbányából, mely a várostól 
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1 ·s kmtrnyire fekszik Ny-ra. E bánya 1845-ben lett megnyitva és utóbb 
évenkint átlag 20,000 darab kinagyolt építőkövet szolgáltat. 

12. Hasonló dáczittufa a KoNcz ALEERT-féle, a Bajuszhegyen, a 
várostól 2·0 kmtrnyire ÉK-re fekvő kőbányából, mely évenkint kinagyolt 
kövekből mintegy 4000 darabot szolgáltat. E bánya 1894 óta létezik. 

. 13. Világosszürke, biotitos, tajtkőkonglomerátos, likacsos dáczittufa, 
a NAGY FERENcz-féle tihamérdülői kőbányából, mely a várostól 1 ·4 kiloc 
méternyire DK-re fekszik. Rendes alakban kinagyolt építőkövekből ezen 
bánya évenkint mintegy 1000 darabot szolgáltat. E bánya 1835 óta van 
megnyitva. 

14. Világosbarnás, biotitos, likacsos, tajtköves dáczittufa, BALÁZS 
JózsEF kőbányájából, mely a Hajduhegyen, a Fertő dülőben fekszik. 
E bánya a várostól ~y-ra mintegy l ·9 kmtrnyire fekszik, a hol 1891-ben 
lett megnyitva. Rendesen kinagyolt építökövekből . ezen bánya évenkint 
:30,000 darabot szolgáltat. 

664. -- Eger-Szalók (Egri j.). 
Világosszürke alapanyagú, kvarczdús, biotitos dáczittufa, a községi 

köbányából, mely u. községtől 1 kmtrnyire K-re fekszik. A kőbánya bérlöje 
NAGY JÁNOS (Deménd). A termelt kövek sokszor 0·80--1 ·40 mtr. hosszúak. 
Átlagosan évente 150 vagonnal szállítanak el belöle utczakövezetekre, 
sírkövek faragására és kutak kifalazására. 

6()5. - ~Felnémet (Egri j.), 
Sárgásfehér, tajtköves alapanyagú, biotitos dáczittufa, az egri érsek

ség kőbányájából, mely még 1850 előtt lett megnyitva. A bánya a köz
ségtöl 3 kmtrnyire Ny-felé fekszik, a töviskezi birkalegelöben s Ráczbánya 
neve alatt ismeretes. B kövek faragott állapotban épületekhez használ
tattak, de ez idő szerint a bánya üzemben nincsen. 

666. -- .Ji'első-Tá·rkúny (Egri j.). • 
Feketés, mésznélküli, alsó-karbon(kulm)-korú agyagpala (fedőpala), 

az egri érsekség 1838-ban megnyitott palabányáiból, melyek a Nagy
Táskáshegy oldalaiban, a községtöl 6 kmtrnyire ÉK-re fekszenek. A fejtett 
palalapok o·32xo·37 mtr. nagyok s körülszabdalva, épületfedésre használ
tatnak. Évenkint l1 12-2 millió ilyen fedőlapot állítanak itt elő. 

()(}';'. - - Gyöngyös. 
o) Feketésszürke, aprószemű piroxén-andezit, PÁPAY MIHÁLY (Buda

pest) szaárhegyi kőbányájából, mely a várostól 1 kmtrnyire DK-re fek
szik. E kőbánya a vasúti pályaudvarral iparvágánynyal van összekötve s 
a közet fejtése nagyban történik útfentartási czélokra, jelenleg pl. a buda
pest~kassai útvonal kavicsolására. E bánya 1887-ben lett megnyitva. 
(~L K. Á. II. 65.) 

b) Sötétszürke, doloritos szövetű piroxén-andezit, KERTÉSZ ANTAL 
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{Gyöngyös) 1890-ben megnyitott kőbányájából, mely a várostól 2 kmtrnyi 
távolságban, a Sárhegy Ny-i oldalán fekszik. Évente mintegy 100 vagon
nal szállítanak innét követ útkavícsolási czélokra. 

668. - Gyöngyös. 
a) Barna, brecsiás piroxén·andezittufa, a városi, 1880-ban meg

nyitott ú. n. pipishegyi kőbányából, mely a várostól mintegy 6 kmtrnyire 
ÉK-re fekszik. Évenkint mintegy 150-200 kocsival visznek innét követ 
közönségesebb fali építményekhez. 

b) F.eketésszürke, brecsiás piroxén-andezittufa, a városi kőbányá
ból, mely már körülbelül 1700 óta van művelés alatt és jelenleg özvegy 
PusKÁS JÁNOSNÉ bérletét képezi. A bánya 4 kmtrnyire ÉK-re, a Sárhegy 
Ny-i tövében, a farkasmályi pinczesor északi végén fekszik. E kőzet 

tetszésszerinti nagyságban fejthető és faragható s évenkint 300-1000 
kocsirakománynyal visznek el innét, mit különböző építkezési czélokra 
használnak. 

e) Sötétbarna, brecsiás piroxén-andezittufa, HERMAN ZSIGMOND 
1891-ben megnyitott kőbányájából, mely az előbbi bánya közelében, a 
farkasmályi pinczék felett fekszik. Évenkint 100-150 szekérrel visznek 
innét különböző építési czélokra. 

d) Feketésbarna, brecsiás szövetű, likacsos piroxén-andezittufa, 
KERTÉSZ ANTAL kőbányájából, mely mintegy 5 krntrnyire ÉK-re (Farkas
málytól 1 kmtrnyire), a Sárhegy alján fekszik. B bánya 1865-ben lett 
megnyitva és azóta nyersen és faragva különböző építkezésekre szolgáltatja 
az anyagot. Évenkint mintegy 100-200 vagon követ szállítanak el innét. 

66!í. - Gyönyyös-Pata (Gyöngyösi j.). 
a) Feketésszürke, aprószemű, tömör piroxén-andezit, az ember

emlékezet óta létező községi kőbányából, mely a községtől mintegy 
1 kmtrnyire Ny-ra fekszik. Ezen kőzetből, mely útkavicsolásokra szolgál, 
évenkint mintegy 100-150 köbmtrnyi mennyiség lesz fejtve. 

b) Barna, középszemű, mállott piroxén-andezit, mely a községi, 
igen régóta létező s a községtől félórányira Ny-ra fekvő kőbányából való. 
Ezen bánya kőzete útjavításokra használtatik. 

610. - Gyihigyös-Patct (Gyöngyösi j.). 
Sötétszürke, brecsiás piroxén-andezittufa, a báró WAY DÉNESNÉ 

tulajdonát képező, emberemlékezet óta fennálló kőbányából, mely a köz
ségtől mintegy félórányira nyugatra fekszik. Kőzete a községben építke
zésekre használtatik. 

()'i'1. - Gyöngyös-Pata (Gyöngyösi j.). 
Feketésszürke, alluviális piroxén-andezitkavics, a községen átfolyó 

patak medréből. Tulajdonosa a község, a mely e kavicsot évenkint 8-10 
köbmtr. mennyiségben útkavicsolásokra használja. 
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61'2. - Gyöngyös-Tarján (Gyöngyösi j.). 
Vörhenyes, jászpiszszerű hidrokvarczit, a községi kövesdombi kő

l>ányából, mely 1 kmtrnyire fekszik É-ra. Ezen vékonyabb-vastagabb palás
rétegekben előforduló hidrokvarczit összezúzva a községi utak kavicsolá
sára használtatik, évenkint mintegy 160-180 mtr3 mennyiségben. 

61'3. - Gyöngyös-Tarján (Gyöngyösi j.). 
Violásszürke, érdes-likacsos biotit-andezit, a községi, igen régi ú. n. 

geregi kőbányából, mely 0·5 kmtrnyire É-ra fekszik. A kőzet egészen 
1 ·5 köbmtres darabokban fejthető, de jelenleg évenkint csakis mintegy 
50-60 köbmtr. mennyiség használtatik ezen kőből különböző építési czé
lokra, valamint a községi út alapozására. 

6'1'4. - Mctrkaz (Gyöngyösi j.). 
Téglaveres, szürkefoltos, konglomerátos piroxén-andezittufa, a köz

ség tulajdonát képező régi bányából, mely a községtől 0·5 kmtrnyire 
É-ra, a Hatra-patak mentén fekszik. Ezen könnyű kőzet, mely átlag 

·0-3 mtr3 nagyságú darabokban fejthető, faragatlanul te1·méskő alakjában 
használtatik különböző építkezésekhez. Az évi termelés átlag 150 köb-
méterre tehető. 

6'i',!$. - Nagy-Bátony (Hatvani j.). 
a) Fe}rntésszürke, középszemű, doleritos szövetű piroxén-andezit, a 

község tulajdonát és a m. kir. kereskedelemügyi minisztérium bérletét 
képező ú. n. Bükkös kőbányából. A bánya a községtől DNy-ra, 2 kilo
méternyire fekszik és a kőteleppel 1 kmtrnyire lóvasúttal, továbbá a vasúti 
állomással 2 kmtrnyire gőziparvasúttal van összekötve. Anyaga zúzva a 
vasúti töltés kavicsolására, különböző állami és vármegyei műutak, neve
zetesen az alföldi transverzális közút építésére szolgál. (M. K Á. IV. 77.) 

b) Ugyanolyan kőzet fordul elő a legénykúti bányában is, melyet 
szintén a kincstár bérel. Távolsága a kőteleptől 1 ·4 kmtr. s a kő felhasz
nálása ugyanaz mint az előzőé. (M. K. Á. IV. 78.) 

(j'/'6. -- Pásztó (Hatvani j.). 
Feketésszürke, aprószemű piroxén-andezit, ULMER GÁBOR kőbányá

jából, a melyből az anyagot zúzott állapotban útkavicsolásokra használják. 
(jr/'. - Pásztó (Hatvani j.). 
Diluviáliskorú, murvás kavics, a melynek kvarczszemei között gyé

rebben egy-egy piroxén-andezitgörgeteg is előfordul. A bánya a mező
várostól 2·0 kmtrnyire FJ-ra, vasút mellett fekszik, hol 1883-ban meg
nyittatott. Tulajdonosa, ULMER GÁBOR ezen kavicsot rostált és rostálatlan 
.állapotban szállítja utak és vasutak kavicsolására. Az évi termelés 1500 
vagonra tehető. 

(j'/'8. - Pétervásár. 
Yilágosszürke alapanyagú, sárga tajtkőfoltos biotitos dáczittufa, 
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gr. KEGLEVICH GYULA kőbányájából, mely az erdőben, az ú. n. Cseri-pusztán 
fekszik. Az innen kikerülő kövek gazdasági épületek építésére használ
tatnak. 

()11'9, ~ Bózsn-Szt.-1liárton (Fancsal) \Hatvani j.). 
Fekete, szurokfényű, tömör piroxén-andezit, LrnzKAY LAJOS 1895-ben 

megnyitott kőbányájából, mely a Tarczódhegyen, a községtől 3 kmtrnyire 
ÉNy-ra fekszik. Az évi termelés körülbelül 10 vagon, mit épületalapozá
sokra használtak. 

mm. - Sá1· (Gyöngyösi j.). 
a) Sötétvörös, érdes-likacsos, konglomerátos piroxén-andezittufa, 

a községi 1845-ben megnyitott Yöröskő bányából, mely 1 5 kmtmyire É-ra 
fekszik. Atlag 0·30 mtr3 nagyságú darabok fejthetők, miket nyersen vagy 
kifaragva építkezésekre használnak. Készülnek belőle utczai kapuoszlopok, 
itatóvályuk s több effélék. Az évi termelés átlagosan 400 köbmtrre tehető. 

b) Ugyanolyan kőzet, HANÁK KoLozs ősrégi kőbányájából, mely a 
községtől 1 ·5 kmtrnyire É-ra, a Kányahegy D-i lejtőjén fekszik. Ezen 
kőzetből szintén kapuoszlopokat, vályukat stb. szoktak faragni, de épít
kezésekre is használják. Azelőtt a szomszédos Alföldön igen keresett és 
kedvelt építési anyag volt ez a tufa, most azonban évi 3-400 köbmtrre 
szállott le az évi termelés. 

e) Vörhenyesbarna, középszemű, tömör piroxén-andezittufa, a köz
ség tulajdonát képező, 1890-ben a Közlegelőn, a Sárhegy K-i oldalán 
nyitott kőbányából, mely a községtől 2 kmtrnyire DNy-ra fekszik. Ezen 
kőzet csakis a viczinális út, államút--szári 5. kmtr. szakaszán használ
tatván, eddig az évi átlagos kőtermelés csak mintegy 250 köbmtrre tehető. 

(;81. - - Sirok (Pétervásári j.). 
o) Sötétszürke, aprószemű, bitumenes, fehér mészpáteres, alsó-kar

bonkorú (kulm) mészkő, a vármegyei kőbányából, mely a kis-terenne-
kisujszállási h. é. vasút mellett, a Kőkút-puszta közelében, a községtől 

mintegy 3 kmtrnyire DNy-ra fekszik. A kőbányába külön vágány vezet be. 
A kőbánya 1880-ban lett megnyitva. Ezen kőzet a szükséglethez képest 
útalapozásokra és útkavicsolásokra lesz felhasználva. 

b) Sötétszürke, fehér mészpáteres, tömör, karbonkorú mészkő, a 
gr. KÁROLYI MrnÁLY tulajdonát képező Kőkúti-pusztáról. A kőbányát, mely 
közvetlenül a sírok-verpeléti országút és a mátrai vasút mellett van, 
Heves vármegye közönsége bérli, mely benne évenkint 500- 600 vagon
nal fejtet és töret követ útkavicsolásokra. E bánya 1886-ban lett meg
nyitva. 

68f!. - Si-rok (Pétervásári j.). 
a) Szürkésfehér, tajtkőbrecsiás biotit-amfibol-dáczittufa, agr. KÁROLn 

MrnÁLY debrői uradalmához tartozó, 1884-ben megnyitott kőbányából. 
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Bérlője TóTH JÁNOS. A kőbánya a község DK-i oldalán mintegy 50 mtrnyi 
• távolságban, a mátrai vasúttól pedig 2 kmtrnyire fekszik. A fejtett dara-

bok több köbmtr. nagyok is lehetnek, az évi termelés 800-1000 köbmtr. 
Ezen kőzet igen jól faragható, minélfogva különböző építészeti czélokra 
használható. Faragnak azonban belőle kereszteket, szobrokat és sírköveket is. 

b) Hasonló dáczittufa, a gr. KÁROLYI MrnÁLY-féle 1893-ban a község 
DNy-i oldalán nyitott kőbányából, mely évente 2-300 köbmtr. építőanya
got szolgáltat. 

e) Hasonló dáczittufa, a községi kőbányából, mely 1892-ben a köz
ség ÉK-i végén, az egri országút mellett nyittatott. Ebből a kőbányából 
évenkint mintegy 250 köbmtr. anyagot visznek különböző építési, továbbá 
útjavítási czélokra is. 

683. - Solymos (Gyöngyösi j.). 
Yiolásszürke és vörhenyesszínű, érdes-likacsos biotit-andezit, az 

egri érseki uradalom és a solymosi telkes gazdaközönség kőbányáiból. 
Az előbbit PÁPAY MrnÁLY (Budapest), utóbbit KERTÉSZ ANTAL (Gyöngyös) 
vállalkozó bérli. A bányák 1 kmtrnyire fekszenek a községtől É-ra, a hol 
emberemlékezet óta műveltetnek. A község templomtornya, mely az Árpád
házi királyok idejében épült, szintén ezen andezitból való. A fejtett kő
mennyiség nem állapítható meg pontosan, annyi azonban tudva van, 
hogy állandóan 10-15 igáskocsi, nagyobb megrendelések alkalmával pedig 
naponta 100 igás is szállítja a követ főleg az Alföldre. Nyersen és fara
gott állapotban ezen kőzet Szegedre és Szolnokra szállíttatik. Készítenek 
belőle nagyobb méretű emlékköveket, járda-, szegélyköveket, lépcsőfokokat, 
vályukat, sőt viúmalmok számára örlőköveket is. E bányák a gyöngyösi 
vasúti állomással 3·7 kmtrnyi távolságra, jó karban tartott vármegyei 
úttal vannak összekötve. (1\L K. Á. I. 217. II. 39.) 

684. - Solymos (Gyöngyösi j.). 
Szürke, illetve barnás, aprószemű, tömör piroxén-andezit, a községi 

bányából, mely a községtől É-ra fekszik és a melynek kőzete évenkint 
változó mennyiségben útkavicsolásokra basználtatik. 

()8;), - &artmskő (Egri j.). 
Szürke, finomszemű diabáz, a Yaskapu bányából, mely az egri érsek

ség tulajdona. E bánya a községtől 2 kmtrnyire fekszik É felé, a vár
megyei út mentén, a hol 1879-ben nyittatott. E kőzet terméskő alakjában 
vagy felaprózva útépítésekre basználtatik, évenkint mintegy 1000 köbmtr. 
mennyiségben. 

686. - &Ü,csi (Gyöngyösi j .). 
Szötétszürke, likacsos piroxén-andezittufa a községi kecskekői kő

bányából, mely ez idő szerint ScHLICHTER IzmoR bérletét képezi. A kő
bánya, mely igen régi, a községtől 1 kmtrnyi távolságban fekszik, a 

Dr. Schafarzik F. A magym· kőbányák. 9 
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Kecskekőhegy oldalában. Ezen kőbánya kőzete tet~zésszerinti nagyságban 
fejthető és könnyen faragható. Az évi termelés 700 köbmtrre tehető, mit 
faragott állapotban oszlopoknak, kemény fedőlapoknak, szegélyköveknek, 
faragatlanul pedig közönséges falazásokra használnak. 

68'1. - &arvaskő (Egri j.). 
Világosszürke, gyéren apró kavicsot tartalmazó, főleg :finomszemű 

dáczittufatörmelékből álló, lithotb.amniumos, lágy, mediterrán homokkő, 
a községi kőbányából, mely a községtől 3 kmtrnyire K-re, a legelőn fek
szik, a hoi 1894-ben lett megnyitva. Ezen kövek nyers állapotban vagy 
csak nagyjából kifaragva használtatnak építkezésekre, évenkint mintegy 
10 köbmtr. mennyiségben. 

(J88. - &ent-Mária (Egri j.). 
a) Világosszürke, érdes-likacsos piroxén-andezit, a néhai STERK 

ALAJOS csődtömegéhez tartozó várhegyi kőbányából, mely a községtől 

1 ·5 kmtrnyire D-re, közvetlenül a kaál--kis-terennei vasút mellett fek
szik. A kőbánya 1882-ben lett megnyitva. A fejtett kőtömbök 2-:1·5 köb
méter nagyok és úgy nyers, mint faragott állapotban műszaki tárgyak 
építéséhez alkalmasak. Ez idő szerint az évi termelés körülbelül 2-3 
vaggon. 

b) Hasonló minőségű piroxén-andezit, a községi kőbányából, mely 
MrnLIERINI JózsEF-nek (Poprád) van bérbe adva. E kőbányát 1894-ben a 
községtől DNy-ra, 1 kmtrnyire nyitották. Ezen kőzetből 3 köbmtres dara
bokat is lehet fejteni. Nyers állapotban útkavicsolásokra, faragottan pedig 
műszaki tárgyak építésére használtatik. (H. ö. l\I. K. Á. I. 230, 231. és 
II. 58.) 

689. - &ent-JYiária (Egri j.). 
a) Szürkésfehér, keményedett alapanyagú, biotitos dáczittufa, a 

néhai STERN ALAJOS csődtömegéhez tartozó kőbányából, melyet 1882-ben 
1 ·5 kmtmyire D-re, a Yárhegy oldalában, közvetlenül a vasút mellett 
nyitottak. E kőzet 2-3 köbmtr. nagyságban is fejthető s nemcsak nyer· 
sen használható útépítésekre, hanem faragottan műszaki tárgyakhoz is. 
Az évi termelés 12-16 vasúti kocsirakomány. 

b) Szürkésfehér alapanyagú, biotitos dáczittufa, a község tulajdonát 
és FEn,TE JózsEF bérletét képező kőbányából, mely 1885-ben a községtől 
1 kmtrnyire DNy-ra, a vasút közelében nyittatott. A termelt kövek 1--
2 köbmtr. nagyok. Az évi termelés 6-10 vasúti kocsirakomány, a mit 
házépítésekre, útfeltöltésre, részben pedig faragottan sírkövek készítésére 
is használnak. 

690. - Szurdok-Püspöki (Hatvani j.). 
Sötétszürke, középszemű, tömör piroxén-andezit, GYÖRGYE! ANTAL, 

(Budapest) 1888-ban megnyitott kőbányájából, mely a község DK-i olda-
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lán, 1 kmtrnyi távolságban fekszik. A fejtés jelenleg szünetel, de azelőtt 
-útra való kavicsot termeltek benne. 

()91. -- Szűcsi (Gyöngyösi j.). 
Sötétszürke, tömött alapanyagú, hólyagos, lávaszerű piroxén-andezit, 

a község 1891-ben megnyitott kőbányájából, mely 0·5 kmtrnyire ÉNy-ra, 
a Pinczevölgyben fekszik. Az évi termelés 200-300 köbmtr., mit épület
alapozásokhoz vagy pedig összetörve útépítési czélokra szoktak használni. 

(;9:~. - Tc#/f' (Hatvani j.). · 
Sötétszürke, középszemű, tömör piroxén-andezit, BENICZKY ALBERT 

örököseinek ú. n. Fekete kőbányájából, melyet jelenleg KLAUBER, VAJDA 
és TsA budapesti czég bérel. E bánya a községtől ÉK-re, 3 kmtrnyire, az 
erdő szélén fekszik, a hol 1885-ben nyittatott. Évi termelés 500-1000 
vaggon, mit nyersen és összetörve útépítésekre használnak. 

69.1. - Tar (Hatvani j.). 
Szürkésfehér, középszemű, biotitos, tajtköves dáczittufa, BENICZKY 

ALBERT örökösei és THOMKA FERENcznek ú. n. Fehér kőbányájából, mely 
a községtől 1 kmtrnyire K-re fekszik. Bérlője RosENFELD foNÁcz, ki ezen 
kőzetet nyersen mint építőkövet értékesíti,· részint pedig útjelző kövek, 
keresztek kifaragására használja. 

f>94. - Verpelét (Egri j.). 
Szürkésfehér alapany.agú, •biotitos dáczittufa, gr. SZTÁRAY N. JÁNOS 

1810 körül megnyitott kőbányájából. Bérlője KozMA MIHÁLY Verpeléten. 
A kőbánya a Magyalosi tanyán, a községtől 3 kmtrnyire ÉNy-ra fekszik. 
A termelt kövek nagysága egy köbmtrt érhet el. Évenkint mintegy 10-
12 vaggon _követ termelnek, mit nyers és faragott állapotban használnak 
építésekre, keresztekre, útjelzőkövekre stb. (H. ö. M, K. Á. I. 218.) 

20. HONT VÁRMEGYE. 

695. - Alsó-Rakoncza (Ipolysági j.). 
Hamvasszürke, durvábbszemű, sőt konglomerátosnak mondható 

piroxén-andezittufa, az 1869-ben megnyitott községi kőbányából, mely a 
községtől 0·5 kmtrnyire DK-re fekszik. A termelt kövek átlag 0·5 mtr3 

nagyok s az évi termelés mennyisége a községben előforduló építkezések
től függő. 

(i96. - Alsó-Terény (Ipolysági j.). 
Világosszürke, finomszemű, porozus andezittufa, biotit és amfibol 

nyomaival, özv. PonHoRSZKY GYÖRGYNÉ 1840-ben nyitott kőbányájából, 
mely a községtől K-re, a Bába nevű dűlőben fekszik. E kőzet építkezé

_,seknél használtatik. 

9* 
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691. - Bélabánya ( Selmec.z és - ). 
Fehér, durvaszemű kristályos mészkő (metamorf triaszmészkő). 
698. - Berencsfalu (Korponai j.). 
Tarka, brecsiás piroxén-andezittufa, a községtől 2 kmtrnyire D-r~

fekvő kőbányából. A kőfejtő, mely 1870-ben lett megnyitva, a község 
tulajdona. Bérlője özv. GuLRICH JumTH Selmeczbányán. E kőzet nyersen 
és faragva igen jó épületanyagot és alapozásokra való követ szolgáltat, 
évenkint átlag 500 köbmtr. mennyiségben. 

699.· - Berencsfalu (Korponai j.). 
Világosszürke, finomszemű homokkő. 
100. - Berrnec.ze (Ipolysági j.). 
Sárgásfehér, gyéren likacsos, felső-mediterránkorú, lithothamniumos 

mészkő. A bánya, mely 5 kmtrnyire fekszik a községtől K-re, az úrbére
sek tulajdona. Bérlője RóNAY foNÁCz Berneczén, ki e kőzetet mészégetésre 
és nyersen építőkőnek is használja. E bányát 1895-ben nyitották. (M. K. 
Á. I. 86-87.) 

101. - Bernec.ze (Ipolysági j.). 
Világosszürke, ritkás andezittufa, felső-mediterránkorú kövületek

kel. A tufa aprószemű és biotit-amfiboltartalmu. A kőbánya, mely a köz
ségtől 6 kmtrnyire, K-re, a Szira nevű dülqben fekszik, J893-ban nyittatott 
meg. Tulajdonosa a község, bérlője VERMES JózSEF Ipolyságon. E kőzet 

nyersen és faragva használtatik építkezési czélokra. Az évi termelés körül
belül 250 köbmtrre tehető. 

102. - De-i•icse (Korponai j.). 
Szürke, öregszemű amfibol-andezit, mely a község környékén számba

vehető minőségben Íís mennyiségben fordul elő, de eddigelé rendszeres 
kiaknázásra még nem került. 

103. - Dömehá.za (Korponai j.). 
a) Szürke, aprószemű, porozus andezittufa, a körülbelül 0·35 kmtr. 

távolságú Maly háj dűlőből, mely a községtől K-re fekszik, a hol e követ 
emberemlékezet óta fejtik. E fejtési hely a község lakóinak tulajdona, kik 
azt saját szükségleteikre építési anyagul használják. 

b) Vörhenyesszürke, durvaszemű, porozus andezittufa a Facnik
dülői bányából, mely a hont-németi-i vasúti állomással i5 kmtrnyi állami 
közúttal van összekötve. Tulajdonosa a Szolnoki Takarékpénztár, bérlője 
FACNIK JózSEF (Németi), ki ezen kőzetet Hont vármegye területén közúti 
és vasúti műépítmények készítéséhez használja. (M. K. Á. IY. 100.) 

104. - Felső-Podlu~sány (Nagycsalomiai j.). 
Kékesszürke, doleritos szövetű piroxén-andezit, a gr. ZICHY szenio

ratus zsélyi uradalmához tartozó kőbányából, mely a b.-gyarmat-zólyomi 
úttól 0·05 kmtrnyire K-re fekszik. A termelt kövek évenkint átlag 300-
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400 köbmtr. mennyiségben útkavicsolásra, házalapozásokra és kövezet
készítésre használtatnak. A kőbánya 1893-ban lett megnyitva. 

'1015. - Felső-Bakoncza (Ipolysági j.). 
Hamvasszürke, finomszemű, puha, homokkőszerű piroxén-andezit

tufa, az 1875 óta megnyitott községi kőbányából, mely a községtől 

1 kmtrnyire ÉK-re feks_,zik. A termelt kövek maximális nagysága átlag 
· ()-5 mtr3• Az évi termelés a községben mutatkozó építőanyag-szükséglet 
szerint változik, amennyiben nyers állapotban mindenféle falazásokhoz 
használható. 

'106. - Felső-Terény (Ipolysági j.). 
Barnásszürke,, aprószemű, porozus andezittufa, a község 1600-ból 

származó kőbányájából, mely a községtől K-re, a Bába nevű dűlőben fek
szik. E kőzet épületi anyagul szolgál. 

'10'1. - Felső-T11,r (Ipolysági j.). 
a) Világosszürke, középszemű, földpátdús, gyéren biotittartalmu 

. andezittufa, az 1860-ban megnyitott községi kőbányából, mely a község
től 1 kmtrnyire K-re fekszik. A maximálisan 0·5 mtr3 nagyságban termel
hető kövek kizárólag csak a helyi építkezéseknél találnak alkalmazást. 
Az évi termelés csekély. 

b) A ZMESKÁH GYÖRGY kőbányájából származó kőzet ugyanaz, csak 
valamivel finomabb szemű. 

'108. - Helmnba (Szobi j.). 
Szürke, brecsiás amfibol-andezittufa a községi kőbányából. Hasonló 

tufát fejtenek a Kovács-patak nevű nyaralótelep mellett is, a honnan a 
nyaralók építéséhez szükséges kőanyagot is termelték. 

'109. - Helemba (Szobi j.). 
Alluviális kavics. A mogyoró, dió, tojás és még nagyobb kavics

szemek fehér és színes kvarczitokból, gránitból, durvaszemű gnájszból, 
piroxén-andezitból, ritkán dolomitból valók. A kavicsgödör 1 kmtrnyire 
fekszik a községtől DNy-ra és STEINER BERNÁT szobi lakosnak tulajdona, 
ki azt 1893-ban nyitotta. Ezen kavicsgödör anyaga eddigelé a vasúti pálya
testek kavicsozására és országutakra használtatott. Rostált állapotban kerti 
utak porondozására, kirostált homokja pedig vakolatkészítésre szolgál. Az 
évi termelés 20,000 köbmtr. 

'110. - Hodrusbánya (Selmeczbányai j.). 
Szürkészöld biotit-am:fibol-andezit, zöldköves módosulata. 
'111. - Hont (Ipolysági j.). 
Vörhenyesszürke amfibol-andezittufa, az esztergomi érsekség kő

bányájából, mely a községtől 3 kmtrnyire D-re fekszik, a hol 1858-ban 
nyittatott meg. E kőzet faragott állapotban kőhidakra és egyéb építkezé

: sekre használtatik. 



1 

134 HONT M. 

i'12. - Lpoly-Damásd (Szobi j.). 
Sötét, középszemű biotit-amfibol-andezit a malomvölgyi kőbányá· 

ból •rulajdonosa az esztergomi főkáptalan, bérlője LuczENBACHER PÁL> 
utódai (Szob). A bánya a szobi vasúti állomás, úgyszinte a szobi Duna· 
parthoz egyaránt 3 kmtrnyi távolságban fekszik. FJzen kőzet útépítésre és 
útkavicsolásra használtatott, de ez idő szerint S7rünetel. 

113. - Ipolyság. 
Barnásszürke, porozus biotit-amfibol-andezittufa, mely a mező· 

város úrbéres gazdáié és mely a várostól D-re, 1 ·5 kmtrnyire, a közös 
erdő területén fekszik. E kőbánya már a XIX. század eleje óta létezik s 
benne o·5o-o·so mtr. átmérőjű darabok, évenkint körülbelül 2000 köbmtr. 
mennyiségben fejtetnek, a miket nyers állapotban építkezésre használnak. 

114. - Kisiblye (Korponai j.). 
Vörhenyes, durvaszemű és sárgásszürke, középszemű biotit-amfi.bol

andezit. 
115. - _Kis-Tur (Ipolysági j.). 
Szürke, homokkőszerűen laza és barna, valamivel szívósabb piroxén

andezittufa, az 1865-ben megnyitott községi kőbányából, mely a község
től 0·3 kmtrnyire DNy-ra fekszik. A termelt kövek maximálisan 0·5 mtr3 

nagyok és nyers állapotban helyi építkezésekre használtatnak; az évi 
termelés csekély. 

116. - Korpona. 
Világosszürke, likacsos biotit-amfibol-piroxén-andezit, a várostól 

8 kmtrnyire Ny-ra fekvő Havran nevű dűlőből, a hol e kőzet nagy rögök
ben a felszínen fekszik. A rögök 1-2 mtr. átmérőjűek is és csakis fara
gottan lesznek felhasználva a helyi szükséglet fedezésére, mint lépcső
fokok, ajtóoszlopok, alapzatkövek, hidszerkezeti kövek és végre járda
koczkák készítéséhez. E kőtelep tulajdonosa a város. 

11 i'. - Korpona. 
Sárgás, tajtköves, brecsiás piroxén-andezittufa, a várostól 1 kilo

méternyire K-re fekvő Stramploch nevű dűlő kőbányájából, mely a városi 
közönségé. E bányában köbmtres darabok is fejthetők, de rendesen csak 
0·40-0·50 mtr. átmérőjűek használtatnak, vagy nyersen vagy kifaragva 
ház- és hidépítkezésekre. 

118. - Mária-Nosztra (Szobi j.). 
Világosszürke biotit-amfibol-andezit. (M. K. Á. I. 213.) 
119. - Méz.nevelő (Ipolysági j.). 
Szürke, aprószemű, rétegzett és könnyen lemezekre hasadó, puha 

piroxén-andezittufa, az 1874-bén megnyitott községi kőbányából, mely 
a községtől 0·25 kmtrnyire Ny-ra, a Mihéli bodo nevű dűlőben fekszik. 
Ezen kőzet helyi építkezésekre szolgál és évi termelése csekély. 
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120. - Ncigy-1lfwros (Szobi j.). 
a) Szürke, középszemű hipersztén-amfibol-andezit, OszETZKY FERENOZ 

(Zebegény) bátorvölgyi kőhányájából, a melyből a tulajdonos évenkint 
mintegy 1500 köbmtr. terméskövet és makadamnak való kavicsot termeltet. 

b) Szürke arnfibol-andezit, gyéren egyes biotitlemezkékkel a lator-
völgyi dűlőben fekvő kőbányából. (M. K. Á. 215.) 

1;'21. - Németi (Korponai j.). 
Szürke, durvaszemű, likacsos am:fibol-andezit, az Ozdol dülői kő

bányából. Tulajdonosa a község, bérlője FncKA JózsEF. A bánya Németi 
vasúti állomással 2 kmtrnyi törvényhatósági és 1 kmtrnyi községi úttal 
van összekötve. A kőbányában minden méretű kövek egészen 4·0x 1 ·0x 
xo·6 mtrig fejthetők, a mikből Hont vármegye területén hidakat építettek 
és különböző egyéb épületi köveket és ezek közt lépcsőket is faragtak. 
A kőbánya nincsen rendes üzemben. (M. K. Á. III. 66.) 

122. - Németi (Korponai j.). 
Szürke, durvaszemű amfibol-andezit-brecsia, a Nad hornim mlinom 

nevű és Ny-ra, mintegy 1 kmtrnyi távolságban fekvő dülőből és szürke, 
:finomabbszemű andezittufa az 1 kmtrnyire É-ra fekvő Harmanecz dűlő
ből. E likacsos kőzetek, melyek' községi területen fordulnak elő, 1888 óta 
részint nyersen, részint pedig megfaragva hidak, falak, oszlopok s más 
effélék építésére használtatnak. 

123. - Palást (Ipolysági j.). 
Sárgásszürke, durvábbszemű piroxén-andezittufa, az 1872-ben meg

nyitott községi kőbányából. A kőbánya a községtől 1 kmtrnyire DK-re 
fekszik. A termelt kövek maximálisan 0·5 mtr3 nagyok és helyi építkezé
sekre használtatnak. Az évi termelés változó és átalában csekély. 

124. -- Rákócz (Korponai j.). 
Barnásszürke, durvaszemű, brecsiás am:fibol-andezittufa, a község 

kőbányájából, mely körülbelül 1880-ban a községtől 1 kmtrnyire K.re 
fekvő Szaravcze dűlőben nyittatott meg. A község lakói kőfejtést nem foly
tatnak iparszerűleg, hanem csak házi építkezéseiknél használják a követ 
nyersen és megfaragva. 

125. - Sel'mecz- és Bélabánya sz. kir. város. 
Szennyesfehér, :finomszeműen tömött kvarczit, a városi, alsó- és 

felső-sobói kőbányákból. a melyek 3/4 órányira a várostól É-ra fekszenek. 
E kőbányák kőzete leginkább útkavicsolásokra szolgál, évenkint mintegy 
300 köbmtr. mennyiségben. 

126. - Selmecz- és Bélabánya sz. kir. vá1·os. 
Vörösesbarna, durvaszemű kvarcz-trachit, a városi kőbányából, mely 

8/4 órányim DK-re, Ribnik fölött fekszik. E bánya igen régi és kőzete 
még a. mult századokban az érczbányák mívelésénél lett felhasználva, 
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jelenleg pedig építkezésekre és útkavicsolásokra szolgál. Epítkezésre 300, 
kavicsolásra pedig körülbelül 500 köbmtr. követ fejtenek benne évenkint. 

12?'. - Selmecz· és Bélabánya sz. kir. város. 
Világosabb, szürkészöld biotit-andezit, zöldköves állapotban, a városi. 

felső-kórházi föld fölötti, a várostól 3/4 órányira K-re fekvő kőbányából. 

Minthogy könnyen munkálható, jó építőanyag hírében áll. Évenkint mint
egy 300 köbmtr. követ fejtenek ezen szintén igen régi kőbányában. 

?'28. - Selmecz- és Bélabánya sz. kir. város. 
a) ~ötét, zöldesszürke, középszemű piroxén-andezit, a városi András

akna melletti kőbányából, mely a várostól 1/2 órányira ÉNy-ra fekszik. 
b) Hasonló, bár kissé mállottabb piroxén-andezit, a városi Zsigmond

akna fölötti kőbányából, mely 1/2 órányira fekszik a várostól D-re. 
e) Zöldesszürke, középszemű piroxén-andezit, a városi Szt.-Mihály

táró fölötti kőbányából, mely a várostól 3/4 órányira É-ra fekszik. Mind 
a három kőbánya igen régi s kőzete már a mult századokban használta
tott az érczbányák mívelésénél. Jelenleg e kőzetek építkezésre és út
kavicsolásra szolgálnak. ·Az előbbi czélokra mintegy 900 köbmtr., az 
utóbbira pedig mintegy 1300 köbmtr. anyagot használnak el évenkint. 

?'29. - Szebelléb (Korponai j.). 
Szürke, középszemű biotit-amfibol-andezit brecsiás tufája, a Maki 

kamen nevű kőbányából, mely a községtől 2·5 kmtrnyire fekszik Ny-ra 
és barnásszürke, finomabbszemű biotit-amfibol-andezit brecsiás tufája, 
a Vlcsi grmd nevű kőbányából, mely a községtől 1 kmtrnyire, D-re fek
szik. Mindaketten régi idők óta szolgáltatják tulajdonosaiknak, a község 
lakóinak a szükséges építkezési anyagot, a mire könnyű faraghatásuknál 
fogva igen alkalmasak. 

?'30. - Szob. 
Szennyesfehér, kvarczkavicsos, tömör, lithothamniumos, felső-medi

terránkorú mészkő. (M. K. Á. I. 88, 89.) 
?'31. - Szob. 
Világosszürke biotit-amfibol-gránát-andezit, LuczENBACHER PÁL ságh

hegyi kőbányájából, mely a községtől 4 kmtrnyire fekszik É felé. E bánya 
vagy jobban mondva kőbányacsoport 1832 óta létezik s azóta szakadat
lanul járult hozzá Budapest utczáinak kikövezéséhez. Jelenleg mintegy 
30,000 köbmtr. nyerskő lesz a Sághhegyen fejtve, mit nagyobbrészt kövező 
koczkákra dolgoznak fel, míg kisebb része járdaszegélykövekre, alap- és 
felépítmenyi kövekre és kivételesen lépcsőfokokra is fel lesz dolgozva. 
(M. K. Á. L 212. és IV. 68.) 

?'32. - Szob. 
Feketésszürke biotit-amfibol-andezit, a Szomorú- vagy Malomvölgyi 
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kőbányából. A bánya i(j. szom LuczENBACHER PÁLÉ \Budapest) s távolsága 
:a vasúti állomástól 4, a Dunaparttól 5 kmtr. (M. K. Á. I. 211. és II. 45.) 

1:1.1. - Szokolya (Szobi j.). 
Világossárga, ritkás szövetű biotit-amfibol-gránát-andezit, aBajdazzó 

nevű kőbányából. (M. K. Á. I. 214.) 
134. - Teszér (Ipolysági j.). 
Galambszürke, aprószemű, porozus andezittufa, a melyben amfibol 

szemcsék is látszanak. A kőbánya, mely az úrbéres közönségé, még 1880-ban 
vétetett üzembe, a községtől É-ra fekvő Szutyeszka nevű dűlőben. Mint 
könnyen vágható és faragható kőzet építőanyagul szolgál. 

135. - Udvarnok (Ipolysági j.). 
Szürke. finomszemű, réteges-szalagos andezittufa. A kőfejtő, mely 

a községtől K-re, a Prieloszok nevű dűlőben fekszik, a községé. Meg
nyitása 1890-re esik. E puha porozus kőzet, mely könnyen vágható, mint 
építkezési anyag használtatik a helyi szükséglet fedezésére. 

1.16. - Zebegény \Szobi j.). 
Szennyesfehér, keményebb, felső-mediterránkorú mészkő. A kő

bánya, mely a m. kir. erdőkincstár tulajdona, 1 ·75 kmtrnyire fekszik a 
vasúti megállóhelytől ÉÉK-re. A fejthető darabok köbmtrnél nagyobbak. 
Nyersen, különböző építkezésekre és folyószabályozási czélokra szolgál, 
de különben faragható is. 

131. - Zebegény (Szobi j.). 
Feketésszürke, friss törési-lapján ellenben kékesszürke biotit-amfi· 

bol-piroxén·andezit. Megjegyzendő, hogy mikroszkop alatt a biotit és az 
amfibol pr:Bexistált külleműek. A kőzet, a Zebegény község tulajdonát 
képező Som dülői kőbányából való. Bérlője OszETZKY FERENcz, ki ezen 
1890-ben megnyitott kőbányában évenkint 5-6000 köbmtr. terméskövet 
és makadamutakra való zúzott kavicsot termel. 

138. - Zebegény (Szobi j.). 
a) Barnásszürke, középszemű piroxén·andezit, W ALLENFELD MIHÁLY 

d.-bogdáni lakos kerékhegyi kőbányájából, mely a község ÉK-i tőszom
szédságában fekszik. E kőbányából évenkint mintegy 20,000 köbmtr. 
makadamutakra való kőanyagot fejtettek. A bánya 1870 óta létezik, de ez 
idő szerint szünetel. 

b) Sárgásbarna, porozus és barnás, tömör piroxén-andezit, a köz
ségi kerékhegyi kőbányából, mely a Kerékhegy nyugati alján, a Dunától 
-0·5 kmtrnyi távolságban fekszik. Ezen, 1893-ban megnyitott kőbányának 
bérlője OszETZKY FERENCZ, a ki belőle évenkint körülbelül 3000 köbmtr. 
makadamkavicsnak való terméskövet fejtet. 
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21. HUNYAD VÁRMEGYE. 

139. - Arany (Algyógyi j.) .. 
Vörhenyes augit-andezit, prreexistált biotittal. Nevezetes ezen kőzet 

az üregeiben kivált ásványairól, mint hipersztén, tridimit, pszeudobrookit, 
am:fibol stb., továbbá ugyanazon kőzettypus más színű tömött darabjait is 
tartalmazza zárvány okként (1. Dr. KocH A. M. tud. Akad. Közl. XV. p. 27, 
a hol elemzése is közöltetik). A bánya, mely a község és egyszersmind a 
vármegyei út mellett könnyen hozzáférhető helyen fekszik, a község tulaj
dona; megnyitása az Első Erdélyi Vasút építése idejébe, 1866-ra esik. Távol
sága a piski-i vasúti állomástól 5 kmtr. A termelt darabok 0·25--1 ·00 köb
méter nagyok, a~ évi termelés pedig körülbelül 4000 köbmtrt tesz kí, 
a miből a fele kifaragás alá kerül. Minthogy igen könnyen lehet faragni, 
mindennemű építkezési czélokra nagyon kedvelik. Nagy környéken min
den út, hid- és partépítéshez és magasépítéshez alkalmazzák. Piski-tele
pen az állandó hid alépítményénél, az alkenyéri és szurdoki hidaknál stb., 
Vajda-Hunyad vára restaurácziójánál használták. Ugyanazon kőzet fordul 
elő a szomszédos rápolti halárban is. (M. K. A. IV. 88.) 

140. - Bácsfall:a (Marosillyei j.). 
Világos-okkersárga, felzites, foltonkint azonban aprósejtes alap

anyagú biotit-andezit. A bánya, mely 1891-ben nyílt meg s mely Bács
falva tulajdonát képezi, 0·6-0·7 kmtrnyi távolban, a Petus nevű hegyen 
fekszik. A fejtett darabok maximális dimenziói az 1 mtrt érik el. Éven
kint csak 5-6 köbmtrt fejtenek, mit nyers darabokban építkezési czé
lokra használnak. 

141. - Banica (Petrozsényi j.). 
Kékesszürke, jól rétegzett, felső-oligoczénkorú, aprócsillámos (musz

kovitos), meszes homokkő, a községtől K-re, mintegy 5 kmtrnyire, a 
Pagyina-patak mentén. Tulajdonosa MARTINA ANTAL, ki e helyen 1872-ben 
bányát nyitott s azóta benne évenkint 15-20 köbméter követ lépcsők, 
padozatkőlapok és egyéb épületrészek készítése czéljából termelt. 

142. - Bánpatak (Dévai j.). 
Világos-barna, gyéren likacsos, egészben véve tömör, diluviáliskorú, 

édesvízi mészkő, a Bánpatak és Gyertyános községek hatarán levő hegy
tetőn, a Komara nevű kőbányából. Ennek tulajdonosa Bánpatak községe, 
bérlője BosERA ANTAL Piskin; megnyitásának éve 1870. Ezen, Piski
hez 5 kmtrnyire fekvő kőbányában, évenkint 4000-5000 köbméter kő 
fejtetik, a melyeknek nagyobbjai faragott állapotban mindennemű épít
kezésekre használtatnak. Mint szerkezeti követ az erdélyrészi vasutak, 
alagutak és közutak építéséhez használják. Piskin a fűtőház 1898-ban, 
a felüljáró hid pedig 1900-ban épült ezen kőzet felhasználásával, jelenleg 
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pedig Vajda-Hunyad vára restaurálásánál sokat fogyasztanak el belőle 
építészeti részletekre. (M. K. Á. IV. 42.) 

'i'4B. -- Bujtur (Hunyadi j.). 
Szennyes-sárga, apró szemű, szarmatakorú, csillámos kvarczhomokkő. 

A kőbánya, mely nem régen lett megnyitva, 4 kmtrnyire fekszik a vajda
hunyadi vasúti állomástól. Eddig.:ezen kőzet, mely szükség esetén köb
méteres darabokban is fejthető, csakis a vajda-hunyadi m. kir. vasgyM 
építéséhez szállíttatott, a hol a gépek alapzatához használták. Eddig 
körülbelül 10,000 kbmtr. termeltetett. 

'144. - Bukova (Hátszegi j.). 
Kékesfehér kristályos mészkő (márvány), a községtől D-re, 5 kilo

méternyire, a Bisztra völgyében, a Pojenicza dűlőben fekvő kőbányából. 
A bánya 1891-ben nyittatott meg s tulajdonosa Bukova községe; bérlői 
SzELETZKY J. és KLEIN aradi kőfaragók. A fejthető darabok 2--3 köbmtr. 
nagyok s a szükséglethez képest évenkint változó mennyiségű kövek sír
kövekre, lépcsőkre stb. effélére dolgoztatnak fel, míg a hulladékból meszet 
égetnek. 1901 óta NEY EDE budapesti czég bérli e bányát és teljes erővel 
fejteti a benne előforduló márványt, főleg sírkövek előállítására, de álta
lánosabb építészeti czélokra is. 

Már a római korban is nagyban fejtették e márványt, melyből Ulpia 
Trajánán (Sarmiregethnsa) szobrokat s építészeti díszeket faragtak ki. 

'145. -- Buny'illa (Hunyadi j.). 
Sárgásfehér, finomszeműen kristályos mészkő (márvány). Ezen jól 

faragható mészkő községi területen fordul elő, a hol azonban rendes kő
bánya ez idő szerint még nincsen. 

'146. -- Czebe (Kőrösbányai j.). 
Világos-okkersárga, tömött, felső-jurakorú mészkő, egyes fehér

mészpáterekkel. A kőbánya, mely a La Varátyecs nevet viseli, a község 
tulajdona. Távolsága a községtől 1 kmtr. E mészkő, mely a nevezett helyen 
nagy mennyiségben fordul elő, mészégetésre szolgál. 

'14'1. - Czebe (Kőrösbányai j.). 
Barnásfehér, likacsos-sejtes, diluviális mésztufa. Ezen ritkás kő bent 

a községben a La Feregyeu nevű bányában fordul elő, a honnan a köz
ség lakói, mint a bánya tulajdonosai, nyersen és durván megfaragva épít
kezési czélokra széthordják. 

'148. -- Czebe (Kőrösbányai j.). 
Zöldes alapanyagú biotit-amfi.bol-andezit, sok porfirosan kiválott, 

fehéres plagioklászszal, a Pareu Kirpi nevű kőbányából, mely a község
től 1 kmtrnyire, Ny-ra fekszik. A padozott kőzet többnyire 15 cmtr. vas
tag és 0·5 mtr. széles lapokban fejthető, a melyek nyers állapotban hasz
náltatnak a tulajdonos község lakói által építkezési czélokra. 
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149. -- Czebe (Kőrösbányai j.). 
a) Szennyes-fehéres, porozus kvarczhomokkő. E kőzet az 1 kilo

méternyire fekvő Rusty nevű faragó kőbányából való, hol 3·0 mtr. hosszú 
és 0·50 mtr. széles darabokban fejthető. Sírkereszteket, lépcsőfokokat, 
padozatlapokat stb. faragnak belőle. 

b) Barnásszínű, aprólikacsos, konglomerátos kvarczhomokkő, mely 
. a Rusty nevű malomkőbányából való. Ezt a követ, mely az előbbinél 
szilárdabb, malomkövek, sírkeresztek faragására, nyersen hasítva pedig 
közönségesebb építkezésekre használják. Mindkét bányának tulajdonosa 
Czebe községe. 

150. - Dédács (Piski-telep, Dévai j.). 
Barna, tömör és csak gyéren aprólikacsos, negyedkorú, édesvízi 

mészkő, a Piski-telephez tartozó bacipataki kőbányából. (M. R. Á. I. 180.) 
151. - Déva. 
ll) Szürke, öregszemű amfibol-andezit, gyéren kevés biotittal. Az 1860 

óta fennálló kőfejtőtelep a Petroszai nevet viseli és Dévától 4 kmtrnyire 
Ny DNy-ra fekszik; tulajdonosa a város, bérlő TROKEN GrnvANI; megnyitá
sának ideje 1860. A termelni szokott kőmennyiség évenkint 1200 köbmtrt 
tesz ki, a miből 350-400 köbmtr. faragás alá kerül. Lépcsőfokokat, sír
köveket és egyeb épületköveket szoktak belőle faragni, valamint kövező 
koczkákat is hasítanak belőle. Használták ezen kőzetet Déva városában 
és a környékbeli építkezéseknél Arad es Tövis között, továbbá a Maros 
gyalumárei, soborsini, radnai stb. hidjainál. (M. K. Á. IV. 67.) 

b) Ugyanazon kőzet, a nagyszebeni Erdélyi Egyleti Bank bérletét 
képező kőbányából, mely szintén városi területen nyittatott. A dévai vasúti 
állomáshoz 1 ·5 kmtrnyi országút és 2·5 kmtrnyi mezei út vezet. Az évi 
termelés mennyisége körülbelül 1000 köbmtr. műkő és 1000 köbmtr. 
terméskő. Ezen kőzetet alkalmazták eddig minden nagyobb környékbeli 
építkezésnél, így a gyalumárei, soborsini és radnai Maros-hidaknál, továbbá 
Brassóban és Déván a törvényszéki palotákhoz és utóbbi helyen a vár
megyeház építéséhez, a vajdahunyadi vasgyárhoz stb. (M. K. Á. IV. 73.) 

152. - Déva. 
Fehéres, finomszemű andezittufa, úgynevezett pala. Ezen puha, 

könnyen fejthető és faragható kőzet csupán csak helyi építkezésekre szolgál. 
153. - Déva. 
Alluviális, kavicsos kvarczhomok, a marosmenti porondtelepről. 

Tulajdonosa Déva városa, haszonbérlő DÁNIEL JÁNOS dévai lakos. 
154. - Felső-Pestes (Hunyadi j.). 
Világos-szürke, szarmatakorú, meszes homokkő. A fejtés helyén 

rendes kőbánya nincsen s a mi csekélyet innen elvisznek, csupán helyi 
építkezésekre szolgál. 
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155. - Gothátya (Marosillyei j.). 
Világos-barnás, lithoidos biotit-andezit, a községi Sztan nevű kő

bányából, mely a marosillyei vasúti állomástól 7 kmtrnyire fekszik. A bá
nyához 4 kmtrnyi vármegyei és 3 kmtrnyi községi út vezet. 1898-ban 
ezen kőzet a Magyar Délkeleti h. é. vasút Maros-hídjához lett felhasználva. 
(M. K. Á. IV. 71.) • 

11'56. - Gyalár (Hunyadi j.). 
Barnássárga, szericzites csillámpala, a Grunu luj Ilia nevű kő

bányából, Püiszka-Monaszteri határában. A legközelebbi vasúti állomás, 
Vajda-Hunyad 16 kmtrnyire esik, a hová jó karban lévő viczinális út 
vezet. E kőzetet a govasdiai nagyolvasztó kibéleléséhez szokták használni. 
A kibélelés három évenkint egyszer történik s ekkor mintegy 50 köbmtr. 
követ töretnek erre a czélra. 

1l$1. - GyePtyános (Algyógyi j.). 
Világos-barna, gyéren aprólikacsos, egészben véve tömör, diluviális, 

édesvízi mészkő. A bánya, mely közvetlenül a község mellett fekszik, 
1866-ban nyittatott meg az Első Erdélyi Vasút építése alkalmából. A fejt· 
hető darabok 0·25-1 ·50 köbmtr. nagyságuak és az évi termelés 2000 köb
méter körülinek mondható. Ezen kitűnő kő, ép úgy mint a bán pataki, csakis 
faragott állapotban használtatik építkezésekre, főleg hidak építésére. (L. 
Bánpatak 742. szám alatt.) (M. K. Á. IV. 42.) 

158. - Km·ács (Kőrösbányai j.). 
a) Violás amfibol-andezit, kaolinosodó plagioklász-ikrekkel, a Pe-

trariu la szelistye nevű bányából. 
b) Barnás, teljesen mállott andezit, az Oszoj nevű kőbányából és 
e) aprószemű, zöld andezit, a Valisora nevű kőbányából. 
Mind a három bánya a község közvetlen keleti közelében fekszik ; 

tulajdonosa a község, a melynek közönsége e köveket már századok óta 
nyersen, részben pedig faragott állapotban használja építkezési czélokra. 

1N>9. - Livazény (Petrozsényi j.). 
Világos-szürke, aprószemű, kvarczdús és csillám- (biotit-) szegény 

gnájsz, az Aninósza nevű bányatelepről, Barbatyén állomástól mintegy 
5 kmtrnyire. Egy másik darab, mely ugyanazon bányából való. csillám
dús biotit-muszkovit-gnájsz. Ezen kőbányát a Salgótarjáni Kőszénbánya 
Részvénytársaság bérli 

160. - Lh•azény (Petrozsényi j.). 
Szürkésfehér, muszkovit-csillámos, mésztelen, felső-oligoczén kvarcz· 

homokkő. E homokkő puha és sok fehér kaolinpettyet mutat. A kőbánya, 
mely a Salgótarjáni Kőszénbán3a Részvénytársulat tulajdona, 1895-ben 
nyilt meg s kőzete faragott állapotban építkezési czélokra szolgál. 



142 HUNYAD M. 

'i'61. - Lupény (Petrozsényi j.). 
Szürke-foltos, igen aprószemű kristályos mészkő. A bánya, melyet 

DIMA JÁNOS bérlő, lupényi lakos 1892-ben községi területen nyitott meg, 
2·5 kmtrnyire fekszik a községtől D-re, a Mutu havas aljában, a róla le
húzódó, Brája-patak völgyében. E mészkő, melyből 2 köbmtr. nagyságú 
darft.bok is fejthetők, nyers állapotban épületalapzatokhoz használtatik. 
Az évi termelés 1000 köbmtr. 

'i'62. - Magura (Szászvárosi j.). 
Barnásfehér, csillámos, likacstalan, keményebb minőségű, szarmata

korú mészkő, a községi közlegelőn lévő kőbányából, mely a községtől 

DK-re, 1;2 kmtrnyire fekszik, hol alkalmilag építkezéshez való követ fej
tenek, melynek mennyisége igen változó. E mészkövet - HALAVÁTS GY. 
főgeologus közlése szerint - ősidők óta fölhasználják építkezésre, legalább 
erre vall az, hogy az innét jó messze, DK-re, Új-Gredistye felett lévő 
Csetatye, valamint a Kosztesdnél létező két es Csoklovinánál, a Piatra 
rossián volt dákkorú várak falazata a Magurán előforduló szarmatakorú 
durvamészhez hasonló kvaderek ből van rakva. 

'i'6:l. - ~\'agyág (Dévai j.). 
Szürke, nagyszemű biotit-amfibol-dáczit, a Czukorsüveg és Gurgu

lyáta nevű hegyekről. Tulajdonképeni kőbánya nincsen. A kőfejtő hely, 
melyhez jó vármegye út vezet, 28 kmtr. távolságban van a dévai vasúti 
állomástól. Helyben, N agyágon, lépcsők- és sírkövek faragására szolgál e 
kőzet. 

1;1(;4, - Pánk-&:elistye (Marosillyei j.). 
Sárgás, kövületes, felső-mediterrán kvarczhomokkő, a roskányi 

határ felé i kmtrnyi távolságban fekvő kőbányából, mely Pánk-Szelistye 
község tulajdona; bérlő ScHIMMERLIG SIMON dobrai lakos. A köbméter 
nagyságig fejthető kövek nyersen hasított és kifaragott állapotban építke
zési czélokra használtatnak. 

'i'(i5. - Pet1·ozsény. 
a) Yörhenyes, fehér-calciteres, tömör, alsó-krétakorú mészkő. 

E mészkő a Cseta~ye Boli nevű helyről való, Petrozsénytől 7 kmtrnyire 
ÉNy-ra, a hol a m. kir. államvasutak művezetősége 1870-ben kőbányát 
nyittatott. A maximálisan fejthető darabok 1 köbmtr. nagyságot érnek el. 
Az évi termelés 1000-2000 köbmtrre tehető, a mely faragatlan állapot
ban magasépítményekre és vízépítkezésekre szolgál. 

b) Testszínű, vörös-eres, tömör, alsó-krétakorú mészkő, a Salgó
tarjáni Kőszénbánya Részvénytársulattól bérelt Bochia (Bosia) nevű kő
bányából, a községtől 5-6 kmtrnyire É-ra. Ezen mészkő tetszetős színé
nél és csiszolhatóságánál fogva alkalmas volna díszmunkálatokra is, ha 
csak nagyobb tömbökben összehasadozva nincsen. (M. K. Á. I. 4.) 
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'i'66. - Petro-ttsény. 
Barnásszürke, kristályos, középszemű biotit-gnájsz, a melyben kevés 

muszkovitcsillám is látható. E kőzet már 1870 óta fejtetik s a bánya 
Petrozsénytől 2·5 kmtrnyire, a Derenyest nevű ponton fekszik. Tulajdo
nosa a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársulat, a mely azt faragatlan 
állapotban különböző építési czélokra használja. 

116'1. - Puj. 
Szürke, felső-krétakorú, muszkovitos, meszes homokkő. Az 1868 óta 

fennálló kőbánya. mely PoPA STEFÁN tulajdona és SzELECZKY JÁNOS aradi 
lakos bérlete, a község tőszomszédságában emelkedő Magurahegy déli 
oldalán fekszik. Rendesen 1 ·5 mtr. hosszú, maximális nagyságban pedig 
3 mtr. hosszú és o·70- t ·OO mtr. széles kőlapok fejthetők. E kőzet, mely 
kifaragva lépcsőfokok és folyosólapok előállítására szolgál, évenkint 8-
12 vagonra való mennyiségben dolgoztatik fel. 

1168. - - Rákosd (Hunyadi j.). 
Sárgás, likacsos, puhább minőségű, szarmatakorú mészkő. A kőbánya, 

mely községi tulajdon, a Lator és Gyálu petri nevű hegycsúcson fekszik, 
honnan a vajda-hunyadi vasúti állomáshoz 4 kmtrnyi községi út vezet. 
E kőzet könnyen faragható és ezért az egész környéken mint épületi kő 
használatos; legutóbb a vajda· hunyadi vasgyári munkásházak épültek belőle. 

11(}~). - Riska (Kőrösbányai j.). 
Világos-szürke, földpátdús piroxén-andezit, mely községi területen, a 

Dimbu brágyetuluj nevű ponton, a községtől 1 kmtrnyi távolságban fordul 
elő. E kőzet eddigelé még nem használtatott, de a helyszínén nagy mennyi
ségben fordul elő és ennélfogva kőbánya könnyű szerrel volna itt nyitható. 

11110. - Romosz (Szászvárosi j.). 
Fehér, kissé a testszínbe hajló, igen aprószemű gipsz, a felső

mediterrán emeletből. A bánya, mely FABINI KLÁRA (Szászváros) tulajdona. 
a helységtől 0·26 kmtrnyire fekszik É felé. A fejtés helye mintegy 30 mtr. 
hosszú, 2 mtr. széles és 6- -7 mtr. mély. A termelt kövek átlag 0·1 kbmtr 
nagyok és az évi termelés kitesz körülbelül 10,000 mtrmázsát. Nyers álla
potban ezen bánya anyaga építkezésre és műtrágya, készítésre használ
tatik. E bánya 1870 óta áll fenn. 

11111. - Vajda-Hunyad. 
Szürke, tömött. paleozóos korú dolomitos mészkő. A kőbánya, mely 

a vasgyár építése folytán lett megnyitva, közvetlenül a gyár és a vízvezeték 
mellett fekszik, a honnan a vajda-hunyadi vasúti állomásig 1 kmtrnyi út 
vezet. A kőbányától a vasgyárig keskenyvágányú lóvonatu vasút létezik. 
Ezen mészkő Vajda-Hunyadon részint mint építőkő, részint pedig a vas
gyárban hozag gyanánt használtatik. Vajda-Hunyad várának falai java
részben ebből épültek. 

1 

1 
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Y egyi összetétele a következő : 
I. II. 

SiO'}.·-- 0•48 O/o 0•65 O/o 
Al'il03 o·o4 (( 0·045 (( 
Fecz03 0·11 (( ()·455 (( 
CaO 31·60 (( 33·55 (( 

MgO ... 17·82 (( 20·15 (( 

S02 nyoma nyoma 
co9!, 44•4320/o 44·9550/o 
Szerves anyagok ()•06 (( ()•07 (( 

Összeg .. 100•1420/o 9iF875o;;-

11'12. - Vajl'la-Hunyad. 
Szennyes-fehér, szarmata mészkő, számos, cerithiumoktól eredő 

likacsokkal. Ezen mészkő puhább és félkemény minőségben fordul e he
lyen elő. Vajda-Hunyadon és környékén mint jó építőkő keresett. 

'1'13. - Vnjdej (Szászvárosi j.). 
Fehér, a testszínbe hajló, igen aprószemű gipsz, egyes szürke fol

tokkal, a felső-mediterrán emeletből. A vájás, mely Vajdej község keleti 
oldalán fekszik, 8 mtr. széles és 4 mtr. mély és KA.ss REzső kásztói 
lakos tulajdona, ki azt 1894-ben megnyitotta. A gipszdarabok mintegy 
0·1 köbmtr. nagyságban kerülnek napfényre és az évi termelés körülbelül 
10,000 mtrmázsát tesz ki. Ez a gipsz nyers állapotban építkezésre és 
műtrágya készítésre használtatik. 

'1'14. - Vulkán (Petrozsényi j.). 
Kékesfehér, igen finomszemű kristályos mészkő. A bánya a köz

ségtől É-ra, a Krivadia-patak völgyében, a Zanoga havas K-i aljában fek
szik. Tulajdonosa a község, bérlője PROKOPP SEBESTYÉN vulkáni lakos, ki 
e kőzetet 1885 óta mészegetésre fejteti, még pedig évenkint átlag 100() 
köbméter mennyiségben. 

22. KOLOZS VÁRMEGYE. 

rr,;. -- Apahida (Kolozsvári j.). 
Sárgás, finomszemű dáczittufa, a községi kőbányából, melynek 

anyaga évenkint változó mennyiségben helyi építkezésekre használtatik. 
'11'6, ~- Bács (Nádasmenti j.). 
Barnásfehér, tömör, foraminiferás, középeoczénkorú (felső-durva·} 

mészkő, a község tulajdonát képező s tőle 3 kmtrnyire DK-re fekvő kő
bányából, a mely már emberemlékezet óta létezik. Ezen kőzetből 2X1X 
x0·60 mtres darabok fejthetők, a melyek mint kitünő építőkövek főleg_ 
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Kolozsvárt értékesíttetnek mint alap-, párkány- és diszítéskövek, továbbá 
lépcsőfokokat és síremlékeket is készítenek belőle, _ámbár ezen utóbbi 
czélra (lágysága és gyors mállása miatt) nem a legalkalmatosabb. Az évi 
termelés változó, de átalábari nem nagy. (M. K. Á. I. 52-54.) 

1111'1. - Bádok (Kolosi j.). 
Szennyes-sárgás, likacsos dáczittufa, ifj. NAGY LAJOS kőbányájából. 

A kőbánya fel kmtrnyire fekszik a községtől D-re és emberemlékezet óta 
van mívelésben. E kőzet építkezésre, kövezésre és egyszerű síremlékek 
faragására használtatik. Szükség szerint nagyobb darabok is fejthetők 
belőle és 11z évi termelés kitesz 60--80 köbmtrt, mit kizárólag helyben 
használnak fel. 

'i'i'S. - Borsa (Kolosi j.). 
Sárgás és szürke-csíkos, vékonyan rétegzett dáczittufa, br. BÁNFFY 

ERNŐ kőbányájából, mely a községtől 1 kmtrnyire D-re fekszik. A kőbánya 
emberemlékezet óta létezik s szükség esetén 1-2 köbmtr. nagyságú dara
bokat lehet benne fejteni. Az évi termelés átlag 150-200 köbmtrre tehető, 
mit helyben építkezésekre használnak. 

11119. - Csucsa (Bánffyhunyadi j.). 
Sárgás, keményebb, középeoczénkorú, (felső-durva-) mészkő. 
'ISO. - Egeres (Nádasmenti j.). 
a) Barnás, tömör, kövületes, középeoczénkorú (alsó-durva-) mészkő, 

a községi, 1898-ban a községtől 1 ·5 kmtrnyire Ny-ra megnyitott kőbányá
ból, mely Kolozsvár városát és vidékét épületkővel látja el. Az évi ter
melés mintegy 3000 köbmtrre tehető. 

b) U. a. a tájon van KoHN SALAMON ELEK kőbányája is, melynek 
kőzete hasonló az előbbihez. Ezen kőbányát 1870 körül nyitották s 
anyagát főleg a vasút építéséhez használták; azóta is útépítési és kavi
csolási czélokra használják; ez idő szerint azonban e bánya nincsen 
üzemben. 

1181. -- Gyalu. 
Barnásfehér, tömör, foraminiferás, középeoczénkorú (alsó-durva-) 

mészkő, a községtől 4 kmtrnyire K-re fekvő s ToPÁN JÁNOS tulajdonát 
képező kőbányából. E kőzetet 0·60---0·80 mtr3 nagyságban szokták fejteni 
és házépítésekre használni. Az évi termelés csekély és változó. 

1182. - Gyalu. 
a) Szürke, középszemű, tömör andezit, F1NTHA ENDRE és KRAUSZ 

ALBERT kőbányájából, mely régi idő óta a községtől 2 kmtrnyire Ny-ra 
létezik. A kőzet, mely 0·60-0·80 mtr3 nagyságban fejthető, utak kövezé
sére szolgál. Termelésének mennyisége változó. 

b) RosENBERG MóR kőbányáj ának kőzete hasonlóképen andezit. 
A bánya, melyet 1826-ban nyitottak meg, a községtől 1 kmtrnyire K-re 

Dr. Schafarzik F. A magyar kőbányák. 10 
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fekszik. Anyaga járdakövezésre és útkavicsolásra szolgál, évenkint mintegy 
150 köbmtr. mennyiségben; 2 év óta azonban szünetel a fejtés. 

?'83. - Gyerő-Vásárhely (Gyalui j.). 
Fehér, finoman szemcsés gipsz, a KoHN BERTA tulajdonát képező, 

1896-ban a községtől 0·5 kmtrnyire ÉNy-ra megnyitott bányából. A gipsz 
köbméter nagyságú darabokban is fejthető. Évenkint mintegy 500 vagon
nal szállítanak el innen a gipszipar részére. 

?'84. - Gyerő-Vásárhely (Gyalui j.). 
· 1 Sötétszürke, aprószemű, tömör piroxén-andezit, a községi ev. ref. 

egytiáz kőbányájából, mely a községtől DK-re fekszik és emberemlékezet 
óta· létezik. Ezen kőzetből évenkint mintegy 150 köbmtr. lesz fejtve út
kavicsolási czélokra. 

?'85. - Jegenye (Nádasmenti j.). 
Középeoczénkorú (alsó-durva-) mészkő, mely a Nagyerdő oldalában 

létező nagy kőbányában fordul elő. Ezen kőzet megfaragva jó építőkövet 
szolgáltat s egyebek között magának a fürdőnek épületei is mind belőle 
valók. Azonkívül még útkavicsolásra is használják ezen anyagot. 

?'86. - Jegenyefürdő (Nádasmenti j.). 
Fehér, finomszemű, középeoczénkorú gipsz, a Nagyerdő•zélén lévő 

lelethelyről. 

'i'8'i'. - Kis-Kapus (Gyalui j.). 
Szürke, finomszemű piroxén-andezit, AMBRUS ISTVÁN és TÁRSAI kő

bányájából, mely a községtől Ny-ra fekszik és már régóta létezik. Éven
kint 160 köbmtr. követ fejtenek e bányában útkavicsolási czélokra. 

?'88. - Kis-Sebes (Bánffyhunyadi j.). 
Szürke, porfirosan durvábbszemű biotit-am:fibol-dáczit, a Kis-Sebesi 

Gránitkőbánya Részvénytársaság kőbányájából, mely a község közvetlen 
D-i szomszédságában, a Sebes-Körös bal partján fekszik s a vasúti állo
mással 1 kmtrnyi szabványos iparvasúttal van összekötve. E kőbánya 
1870-ben nyittatott meg. A fejtett darabok több köbméter nagyságot is érnek 
el. Anyaga koczkakő előállításra, burkolat- és épületfalazásokra használ
tatik; jelenleg azonban nagyobb súlyt fektetnek a kavicstermelésre s mint 
ilyent különösen az alföldi utak építésére és jókarban tartására használ
ják. Bővebb leirását Dr. KocH ANTAL adja Bánffy-Hunyad vidéke czímű 

térképmagyarázatában, Budapest, 1889, a 34-35 ik lapokon. (M. K. Á. 
II. 37-38.) 

?'89. - Kolozs-Monostor. 
Szennyes-sárgás, aprószemű, finoman likacsos, középeoczénkorú 

(felső-durva-) mészkő. (M. K. Á. I. 51.) 
?'90. - Kolozsvár. 
a) Szürkés, a repedések mentén sárgás, középszemű, palásan hasadó, 
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kissé meszes dáczittufa, mely a városi, mintegy 2·5 kmtrnyire Ny-ra, a 
Köveskút nevű határrészben fekvő kőbányából származik. Megnyitásának 
éve körülbelül 1870. Ezen kőzetet 0·20-0·30 mtr3-es darabokban hasz
nálják építkezésekre. Az évi termelés változó s 20-160 köbmtrig becsülhető. 

b) Hasonló minőségű dáczittufa, CzmBÁN IMRE (Kolos) kőbányájá
ból, mely a város déli oldalán lévő kertjében fekszik. A kőbánya 1897-ben 
nyittatott meg és anyaga útépítésekre és kavicsolásokra használtatik. Az évi 
termelés átlag 80 köbmtr. 

191. - Magyar-Nádas (Nádasmenii j.). 
A magyar állami vasúti állomás környékén középeoczénkorú (alsó

durva-) mészkő fordul elő, mely faragva jó és keresett építőkövet szolgáltat. 
Ugyancsak e község területén fordul elő a középeoczénnek felső

durva-mészkő rétege is, melynek kőzetét szintén építkezésekre használják. · 
'i'92. - Magyar-Gorbó (Nádasmenti j.). 
E község területén középeoczénkorú (alsó-durva-) mészkövet fejte

nek különböző építkezési czélokra. 
193. - .1Jfákó (Nádasmenti j.). 
Az e község területén előforduló középeoczénkorú (alsó-durva-) 

mészkövet főleg mészégetésre használják; a meszet pedig Kolozsvárt 
árusítják. 

194. - -1.lfarÓtlaka (Bánffyhunyadi j.). 
Vörhenyes, öregszemű, biotit- és amfiboltartalmú granodiorit, a m. 

kir. állami kincstár kőbányájából, melyet ez idő szerint a Kis-Sebesi gránit
bányák r.-t. (Budapest) bérel. Műkövek e bányában nem termeltetnek, 
csupán csak kavicsoló anyagnak, használtatik a környékbeli vármegyei 
utak építéséhez és fentartásához. 

1!)/'J. - Méra (Nádasmentij.). 
Ezen község határában középeoczénkorú (felső-durva-) mészkövet 

fejtenek építkezési czélokra. 
196. - Mező-Szt.-György (Mező-örményesi j.). 
Fehéres, finomszemű, palás dáczittufa, SIMON DANI kőbányájából, 

melyet 1898-ban a község K-i részén nyitott. 0·40 mtr3-es darabokban 
fejtve építkezésre és útalapozásra szolgál. 

191. - Nagy-Ida (Tekei j.). 
a) Fehéres, aprószemű, biotitos dáczittufa, Dózs.A ENDRE kőbányá-

. jából, mely a községtől 0·5 kmtrnyire D-re fekszik, a hol emberemlékezet 
óta létezik. A kőzet o·5 mtr3 nagyságú darabokban és faragatlanul hasz
náltatik építkezésekre és útépítési czélokra, különösen Nagy-Ida, Teke, 
Erked és Zselyk községekben és évi termelésének mennyisége mintegy 
200 köbmtrre tehető. 

b) Hasonló kőzet GYULAI füCHÁRD-nak ugyanott fekvő kőbányájából. 

10* 
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e) Ugyszintén LuPsA JuoN-é, valamint 
d) a községi bánya kőzete is ugyanaz, azon különbséggel, hogy ez;. 

utóbbi sárgáBan festett. 
e) Zöldesfehér, igen finomszemű dáczittufa, BARTOS JuoN kőbányá

jából, mely a községtől 3 kmtrnyire D-re fekszik, a hol azt tulajdonosa 
1894-ben megnyittatta. Felhasználásának módja az előbbiekéhez hasonló. 

198. - Nagy-Petri (Almási j:). 
Barnásfehér, tömör, kövületes, középeoczénkorú (felső-durva-) mészkő, 

az 1886-ban megnyitott községi kőbányából, mely körülbelül fél kmtrnyire 
fekszik a községtől D-re. Ezen mészkő, mely nagyobb darabokban is fejt
hető, építkezésre, főleg azonban útkavicsolásra és mészégetésre használtatik. 

199. - Nagy-Petri (Almási j.). 
Fehér és kevésbbé tiszta, szürkés gipsz, a középeoczén sorozatból, 

a községtől mintegy másfél kmtrnyire D-re fekvő és 1886-ban megnyitott 
gipszbányából. A fehér, tiszta gipszből 3-50 mtrmázsa nagyságú darabo
kat lehet fejteni s ez szobrászati munkákra is alkalmas. A kevésbbé tiszta 
gipsz építkezési czélokra, a tisztátalan pedig gyárilag átdolgozva mű
trágyának használtatik. Eddigelé ezen gipsztelep kellőleg kihasználva 

. nincsen, a mennyiben csak kisebb mennyiségben szállíttatott kísérleti 
czélokra, egyrészt az egeresi gipszgyárnak, másrészt SÁTORI MóR budapesti 
czégnek. 

800. - Oláh-Gyéres {Mocsi j.). 
Szennyes-fehér, finomszemű dáczittufa, HERSCH ÁBRAHÁM kőbányá

jából, mely mintegy 2 kmtrnyire fekszik a községtől DK-re. Megnyitásá
nak éve 1884. Kőzete, mely 0·20-0·30 mtr3 nagyságú darabokban fejte
tik, helyben, de főleg Mocs községben építkezésekre használtatik. A kő
bánya ez idő szerint üzemben nincsen. 

801. - Oláh-Nádas (Bánffyhunyadi j.). 
Világos-barna, aprószemű, likacstalan, középeoczénkorú (alsó-durva-) 

mészkő. (M. K. A. I. 55-61.) 
802. - Pányik (Bánffyhunyadi j.). 
Szürke, porfirosan durvábbszemű dáczit, a község tulajdonát képező 

és tőle D-re fekvő kőbányából, a melynek anyaga kövezésekre és útfen
tartási czélokra szolgál. 

803. - Sólyomkő (Kolosi j.). 
Szennyes-fehér, aprószemű, fehér csillámot tartalmazó dáczittufa, 

a községi kőbányából, melynek kőzete már ősrégi időtől fogva helyi épít
kezésekre használtatik. A termelés mennyisége változó, átalában csekély. 

804. - Szász-Fenes (Gyalui j.). 
Barnásfehér, tömör, foraminiferás, középeoczénkorú (felső-durva-) 

mészkő, az Erdélyrészi Építőtársaság tulajdonát és a Kocsrn, SMIEL, FonOR 

• 



. KOLOZS M. 149 

·és REISINGER czég bérletét képező kőbányából, melyet 1901-ben a község
iől 6-7 kmtrnyi távolságban nyitottak. A kőzet köbméter nagyságú dara
bokban fejthető és kőfaragási munkákra alkalmas. Az első évben 100 köb
méter követ termeltek. 

805. -· Szucság (Nádasmenti j.). 
a) Sárgásfehér, középszemű, likacstalan, (részben pedig gyéren lika

csos), középeoczénkorú (alsó-durva-) mészkő. A szucsági kövek főleg 

Kolozsvárt használtatnak különböző építkezésekre. (M. K. Á. I. 48.) 
b) Ugyane község határában fordul elő a felső-durva-mészkő is, 

a mely szennyes-sárgás, gyéren likacsos és foraminiferás szokott lenni. 
(M. K. Á. I. 49-50.) 

806. - Teke. 
Alluviális, főleg kárpáti homokkőgörgetegből álló kavics, GRosz 

.Jó.:UlEF, Sz1LÁGYI KÁROLY, VITÉZ FERENcz, valamint a nagyközség kavics
bányáiból, melyek a községtől 1--2 kmtrnyire É-ra fekszenek. Ezen kavics 
nagyobb darabjai kövezésre, apraja pedig útkavicsolásra használtatik. 
Évenkint vagy 1000 köbmtrt használnak el belőle. 

80'1'. - Tóttelke (Almási j.). 
Fehér és kevésbbé tiszta, szürkés gipsz, a középeoczén sorozatból.. 

A gipsztelep a község ÉNy-i oldalán fekszik, a hol a község 1887-ben 
bányát nyitott. Fejtésének körülményei ugyanazok, mint a Nagy-Petriféleé. 
Közel fekszik ugyan a vasúthoz, könnyen hozzáférhető helyen, de azért 
kellőképen kihasználva még mai napig sincsen. 

808. -- Türe (Nádasmenti j.). 
Yilágos-barnás, márgás, tömör, foraminiferás, középeoczénkorú (felső

durva-) mészkő, a községi kőbányából, melyet 1860-ban a községtől DK-re, 
1 kmtrnyire nyitottak. A kőzetet 0·20-0·30 köbmtr. nagyságú darabokban 
fejtik s részint építkezésekre, főleg pedig mészégetésre használják. Az ége
tett meszet leginkább Kolozsvárra szállítják. A kőbánya évi termelése 
körülbelül 9000 köbmtr. 

809. - -Vis.zolya (Mező-örményesi j.). 
Zöldes, finomszemű dáczittufa, KIFA JÁNOS kőbányájából, melyet 

1900-ban a község DK-i részén megnyitott. E kőzet 0·45 mtr8-es darabok
ban építkezésekre és útalapozásokra használtatik. 

810. - -Vista (Nádasmenti j.). 
Szennyes-fehér, aprószemű, foraminiferás (milliolideás), középeoczén

korú (alsó-durva-) mészkő. E mészkövet a falu és a vasútvonal közt fekvő 
hegylaposán fejtik és dolgozzák föl nagy épületkoczkákká, melyeknek leg
_nagyobb részét évek óta Szegedre szállítják. (M. K. Á. I. 62, 63.) 

811. - Zsobok (Bánffy hunyadi j. ). 
Barna, habos rajzu, középeoczénkorú gipsz, melyet a Gáldomb 
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DNy-nak tekintő meredek oldalán fejtenek. Oszlopokat, asztaltáblákat és 
apróbb dísztárgyakat készítenek belőle, melyek helytelenül zsoboki már
vány név alatt kerülnek a kereskedésbe és a különféle kiállításokra. Ezen 
sajátos dísztárgyak nagyobb kelendőségét csak az gátolja, hogy áruk az 
olaszországi alabastrom dísztárgyakhoz viszonyítva, aránylag még igen 
magas. A zsoboki faragványokat a zsoboki alabastromgyár hozza for
galomba. 

23. KOMÁROM VÁRMEGYE. 

812. - Dad (Gesztesi j.). 
Homokos, murvás, pontusi korú kavics, gr. ESTERHÁZY MIKLÓS JózsEF 

(Tata) kavicsbányájából, mely már legalább 100 év óta van használatban. 
A bánya közvetlenül a község É-i szomszédságában fekszik, a róm. kath. 
temető mellett; ugyanott van egy újabb kisebb kavicsbánya is, mely 
ugyanazon anyagot tartalmazza. A kavics kizárólag útkavicsolásokra szolgál. 

813. - Duna-Almás (Tatai j.). 
Világos-barnás vagy fehér, tömör, finoman szemcsés, negyedkori 

mészkő, a klosterneuburgi (Ausztria) SzT. ÁGOSTON kanonokrend 5 bányá
jából, mely a községtől 0·5-4·0 kmtr. távolságban D-re fekszik. A bérlők 
NEY EDE és TsA Budapesten és HoLZDAMPF SÁNDOR Süttőn. A bányák 1600 
körül lettek megnyitva. Ezen kőzetből több mtr3-es darabok is fejthetők, 
az évi termelés pedig kitesz 50,000-80,000 köbmtrt. Ezen kőzet nyersen 
és faragva használtatik, még pedig falrakásokhoz és épületdíszekhez, sír
emlékekhez, szobrokhoz. Tömörségénél fogva ezen kőzet még fényezhető 
is. Budapesten a kir. várpalota és az eskütéri hidépítkezésnél és Bécsben 
a Hofburg építésénél alkalmaztatott. (M. K. Á. IV. 45.) 

814. - Felső-Gellér (Csallóközi j.). 
Homokos-murvás, alluviális kavics, a vármegyei hatóság kavics

bányájából, mely 1880-ban VÉGH GuszTÁVNÉ által lett megnyitva. A gödör 
1 kmtrnyire É-ra fekszik s a benne lévő kavicstelep 0·20 mtr. termőföld 
alatt körülbelül 3·8 mtr. vastagságú. Ezen kavicsgödör anyaga a közeli 
törvényhatósági utak kavicsolására használtatik. 

815. - Kömlőd (Gesztesi j.). 
Homokos-murvás, pontusi korú kavics, PRoKoP GYULA és SZATHMÁRY 

VILMOS kavicsgödréből, mely a községtől 1 kmtrnyire D-re fekszik. E kavics
bánya 1885 körül lett megnyitva és azóta évenkint átlag 500 köbméter 
anyag lett felhasználva a közelebbi törvényhatósági, részben pedig községi 
utak kavicsolására. 

816. - Mocsa (Gesztesi j.). 
Fehér, mogyoró -dió nagyságú, pontusi korú kvarczkavics, az 

ú. n. Csémi kavicsgödörből, 5·7 kmtrnyire a községtől Ny-ra. E kavics-
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bánya, melyet 1860-ban a Déli Vasúttá;rsaság nyitott meg, 1881-ben a 
komárommegyei törvényhatóság bérleté be ment át, mely anyagát a törvény
hatósági utak kavicsolására használja. Ugyanezen anyaggal kavicsoltatott 
a vaspálya vonala is. 

81?'. - Nemes-Ócsa (Csallóközi j.). 
Fehér, murvás-homokos, alluviális kavics, GALAMBOS IsTvÁN kavics

gödréből, mely a Kistányi dűlőben fekszik, 1 kmtrnyire a községtől Ny-ra. 
Megnyitásának éve 1894. E kavics a közelben fekvő törvényhatósági utak 
kavicsolására használtatik. 

818. - &omód (Tatai j.). 
Világos-barna, majdnem likacstalan, kemény, negyedkori, édesvízi 

mészkő, a leshegyi kőbányából, melyet ez idő szerint BARCZA ADOLF (Duna
Almás) bérel. A bánya a vasúti állomással 10 kmtrnyi vármegyei úttal 
van összekötve. Évenkint mintegy 600 mtr3 műkövet termelnek e bányá
ban, mit Budapesten nagyobb építkezéseknél, pl. a budai várpalotánál, 
továbbá Komáromban a várerődítéshez használtak. (M. K. A. IV. 40.) 

819. - Tardos (Tatai j.). 
Barnásvörös, tömött, liaszkorú mészkő (márvány), a bányahegyi kő

bányából, a melyből a süttői gőzhajóállomásíg viczinális út vezet. Ezen 
kőzetből 3-4 mtres lapok fejthetők, a melyek megfaragva balkonlapok, 
folyosólapok, csatornarészek előállítására szolgálnak, főleg Budapesten. 

820. - Tatct. 
a) Húsvörös, tömött, felső-liaszkorú mészkő, gr. ESTERHÁZY MIKLÓS 

JózsEF, állítólag már a rómaiak ideje óta fennálló kőbányájából, mely a 
város D-i részén, a Szt.-Ivánhegyen fekszik. Ezen mészkő ez idő szerint 
útkavicsolásra lesz felhasználva. 

b) Szürke, tömör, alsó-liaszkorú crinoidás mészkő, gr. ESTERHÁZY 
MIKLÓS JózsEF szt.-ivánhegyi Kékkő nevű kőbányájából, mely a város tő
szomszédságában, a piarista gimnáziummal szemben fekszik. Ezen mészkő 
átlag 0·75--2·0 köbméter nagyságú lapokban fejthető s az évi termelés 
átlag 2000 köbmtr. Keménységénél és rétegességénél fogva ezen kőzet 
kevésbbé alkalmas műkövek előállítására, leginkább csak útkavicsolásokra 
szolgál. 

821. - Tata. 
Yilágos-barnás, likacsos-szivacsos, diluviáliskorú mésztufa, gróf 

EsTERHÁZY MIKLÓS JózsEF bányájából, mely a város K-i szélén fekszik és 
már emberemlékezet óta létezik. A kifejtett darabok kisebb nagyságban 
építkezésekhez, és falazásokhoz használtatnak, évenkint átlag 1000 mtr3 

mennyiségben. 

• 
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24. KRASSÓ-SZÖRÉNY VÁRMEGYE. 

822. - A.nina (Oraviczai j.). 
a) Nyers kávészínű, tömött, felső-jura- (tithon-) mészkő, a melyben 

egyes részek keményebbek es a polirozott lapokon brecsiaszerűen kitűn
nek. E márvány Brn:Et JÁNOS predetti kőbányájából való, melyet 1865-ben 
Aninától 1/2 órányira DNy-ra nyitott meg. E bánya a krassovai állomással 
3-5 kilométernyi hosszú sínpárra! van összekötve. A kövek minden nagy
ságban termelhetők s egy ízben már 6 mtr3-es darabok is lettek szállítva, 
valamint 6 mtr. hosszú lépcsők és 10 mtr2 nagyságú erkélylemezek is. 
Évenkint átlag 3-4000 tonna követ fejtenek e bányában. A kövek fara
gott állapotban lesznek elszállítva, lépcsők, nyughelyek, erkély- és folyosó
lapok, szegély- és szerkezeti kövek alakjában. (M. K. Á. I. 23--24.) 

b) Élénkvörös, krétakorú mészkő, kisebb, kékesfehér foltokkal, a 
Bohuj völgyből. 

823. - A.nina (Oraviczai j.). 
Világos-szürke, középszemű, csillámos, liaszkorú kvarczhomokkő. 
824. - Balosest (Facseti j.). 
Világos-szürke, sárga-eres, finomszemű kristályos mészkő, a m. 

kir. kincstár emberemlékezet óta fennálló kőbányájából, mely a községtől 
1 kmtrnyire D-re fekszik. Azelőtt ezen mészkő mészégetésre is használ
tatott, ez idő szerint azonban évenkint mintegy 100 köbmtrnyi mennyi
ségben kizárólag csak útkavicsolásra szolgál. 

82l}. - Balosest (Facseti j.). 
Zöldesszürke, selymesfényű, vékonypalás fillit, a m. kir. erdőkincs

tár kőbányájából. Az évi termelés körülbelül 100 mtr3 , mit részint 
Facsetre, részint pedig Lugosra szoktak szállítani különböző építkezésekre. 

826. - Báziás (Moldovai j.). 
Zöldesszürke, gyűrődött fillit-gnájsz (injiciált pala), melyet a báziás

moldovai út mentén több ponton fejtenek. E kőzet útépítésekre, valamint 
a csekély helyi szükséglet kielégítésére szolgál. 

82?'. - Berzászka (Moldovai j.). 
Sötétes, biotitos gnájsz, a község D-i oldalán, a Széchenyi-út mel

letti kis kőbányából, a melynek anyagát helyben házalapozásokhoz stb. 
szokták használni. 

828. - Birna (Lugosi j.). 
Szürkésen csíkozott, fehér, durvaszemű, dolomitos kristályos 

mészkő, melyet több, a községtől K-re fekvő kőbányában fejtenek. A fej
tett kőzet részint mészégetésre, részint pedig a lugos-facseti állami 
országút kavicsolására szolgál. 
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829. - Börza (Orsovai j.). 
Szennyes-fehér, tömött, de hasadozott, felső-jura- (tithon-) korú 

mészkő, mely a község tőszomszédságában fekvő kőbányában fejtetik. 
Ezen kőbánya terménye a községben lévő nagyobb műmalmok alapo
zásához, egyes pillérek, parti védőművek, zsilipek építéséhez használ
tatott. 

830. -- Bozovics. 
Zöldesszürke, középszemű gnájsz, a Valea Ligidiából. Ezen kemény 

s jól munkálható kőzetet terméskő alakjában helyben használják ház
€pítésekhez. 

831. - Bukin (Karánsebesi j.). 
Szürke, finomszemű, padozott biotit-gránit (granitit), az 1895-ben 

újból üzembe vett kőbányából, mely a bukini völgy alsó részében, a Po
j ánára vezető út mentén, Bukintól ~-~ kmtrnyire NyÉNy-ra fekszik. 
E bánya tulajdonképen már 18792-ben lett megnyitva, az osztr. áll.-vasút
társaság által, a mikor ez a temesvár--orsovai vonalat építette. Ekkor 
€Zen gránitból számos műszaki tárgyhoz : hidak-, viadukt- és tunnel
falazásokhoz vették innen a faragott köveket. Ezen idő óta azonban a 
bánya szünetel s csak legújabban történt BRAUN JózsEF budapesti épí
tészeti vállalkozó által kisérlet e kőzetet koczkakövekre feldolgoztatni. 
Minthogy azonban e kőzet a padozottság irányában jobban hasad, mint 
€rre merőlegesen, ezen kőzet előnyösebben faragott tömbökben műépít
kezésekre volna használható. A padok 0·40-0·S0-1 ·0 mtr. vastagok, a 
másik két irányban pedig tetszésszerinti méretekben fejthetők a gránit
lapok. (M. K. Á. I. 185.) 

8.12. --- Cm•onini (Moldovai j.). 
Világos-barna, fehér-eres, tömött. felső-malmkorú mészkő, a rola

mikvölgyi községi kőbányából. (M. K. Á. I. 21.) 
833. - Csiklovabánya (Oraviczai j.). 
Szürke, durvaszemű diorit, a szab. osztrák-magyar áll. vasúttársaság 

kőbányájából. Terméskő alakjában, de faragottan is különböző építkezé
sekre szolgál. 

834. - Dognácska (Bogsáni j.). 
a) Kékesfehér, középszemű kristályos mészkő (márvány), a felső

jura- (tithon-) mészkővonulat és a granodioritok kontaktusából. Ezen 
márványbánya a Péter-Pál bányamívelés közelében fordul elő s távolsága 
:a németbogsáni vasúti állomástól 13 kmtr. Délmagyarorsz.ágon számos 
liőfaragási és szobrászati munkára használtatott. A fejtett kövek átlag 
D'5 mtr3 nagyok s az évi termelés 500 köbmtr. FERENCY ISTVÁN, az első 
magyar szobrász, a XIX. század huszas éveiben Dognácskán is fejtetett 
márványt szobrászati műveihez. 
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b) Sárgásfehér, kristályos mészkőbrecsia, egyes vastagabb, feketés
erekkel, a felső-jura- (tithon-) mészkő és a granodioritok kontaktusából. 

835. - Dolnya-úyubkova (Moldovai j.). 
Sötétes, durvaszemű biotit-gránit, a Sztenka nevű sziklapadból, 

melyet a Dunaszabályozás alkalmával részben kirobbantottak. 
836. - Dubova (Orsovai j.). 
Szennyes-fehér, tömött, de hasadozott, tithon- (felső-jura-) korú 

mészkő, a községi kőbányából, melynek terméke mészégetésre, valamint 
útépítésre is használtatik. 

831. - Dulco (Bogsáni j.). 
Sárgásfehér, vékonyrétegzésű, csillámos kristályos mészkő, a köz

ségtől D-re fekvő községi kőbányából. Útkavicsolásokra szolgál. 
838. - E~crcs (Resiczai j.). 
Szürke, tömött, felső-jurakorú (tithon-) mészkő, az osztr.-m. áll. 

vasúttársaság bányájából, mely a községtől 1 kmtrnyire D-re fekszik. Út
kavicsolásra használják föl. 

839. - Fényes (Teregovai j.). 
Sötétszürke, finomszemű, csillámos, kissé meszes kárpáti homokkő, 

a mely a községtől 1 ·5 kmtrnyire KDK-re, a Riu albu-patak sziklás déli 
oldalán fordul elő. Távolsága az örményesi vasúti állomás.tál 5 kmtr. 
Kőzete igen jól faragható, de ez idő szerint csak a csekély helyi szükség
leteket elégíti ki. (M. K. Á. IV. 111.) 

840. - Forasest (Facseti j.). 
Fehér, sárga-eres, finomszemű kristályos mészkő (fehér márvány),. 

a gr. BETHLEN GÁBOR uradalmához tartozó területekről, a község tőszom
szédságából. Különböző pontokon-"évenkint 10 köbmtr. lesz fejtve mész
égetés czéljából. 

841. - Hau~est (Facseti j. ). 
Szürke, finomszemű diorit, a hauzest-nadrági út melletti patak 

oldalából, a hol BECK vállalkozó (R.-Gladna) kőbányanyitást kisérlett meg. 
Ezen tömör és kemény kőzet útfentartási czélokra, esetleg kövezőkoczkák 
előállítására is szolgálhatna. 

842. - Herkulesfü1•dő (Orsovai j.). 
Feketésszürke, palásan hasadó, liaszkorú agyagpala, az erdészeti 

lak melletti kőbányából, melynek anyaga a fürdőben házépítésre és part
védőművekre stb. használtatik. Hasonló anyagot nyertek a Szapáry-fürdő 
helyén foganatosított hegybontásnál, a melynek anyagát nyomban a 
Szapáry-fürdő építésére felhasználták. 

843. - Llladia (járni j.). 
Világos-okkersárga, fehér-mészpáteres, tömött, felső-jura- (malm-) 

korú mészkő, a szab. osztr.-m. vasúttársaság fejtéseiből, melyek 3 kilo-
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méternyire fekszenek a községtől K-re. Szükségszerinti mennyiségben 
ezen bánya különböző építkezésekre szolgált-atja az anyagot. 

844. - Istvánhegy (Temesi j.). 
Sötétszürke, tömött, felső-jurakorú mészkő, a brassói bánya és kohó 

részvényegylet 1857 óta üzemben lévő s a községtől o·5 kmtrnyire fekvő 
mészkőbányáj ából, mely évenkint 1 OOO köbmtr. követ szolgáltat mész
égetésre és nyers falazásokra. 

845. - Jablanic~a (Orsovai j.). 
Vörös, diaszkorú (verrukano-) konglomerát, a lVI. Á. V. Globu-pataki 

kőbányájából. E kőbánya közvetlenül a vasút vonala mellett fekszik a 
kőzete műszaki tárgyak előállítására szolgál. A jablanicza--mehádia vasút
szakasz alagútja és összes átereszei ezen anyagból épültek. 

846. · - Kápolnás (Marosi j.). 
Tesfarnínű, tömött, korallos, tithon- (felső-jura-) korú mészkő. (M. K. 

Á. I. 20.) 
84'1. - Kapr•im•a (Marosi j.). 
Különböző színű, tömött, felső-jura- (tithon-) korú mészkő (színes 

márvány), br. WoDIANER ALBERT kapriorai birtokáról, a melynek bányáit 
ez idő szerint SErnNER MIKLÓS (Soborsin) bérli. A kőbányák, melyek a 
soborsini vasúti állomástól 7-- 8 kmtrnyi távolságban fekszenek, részint 
a bulzai, részint a kaprioriskai völgyben találhatók. Mindegyikhez jó 
kocsiút vezet. A bányák a következők: 

1. Az Albertbánya, a bulzai völgy alsó részében, annak bal oldalá
ban, Kapriora községtől 2 kilométernyire K-re. Ezen bánya 50 méter 
hosszúságban és mintegy 25-:30 mtr. magasságban tárja fel a kőzetet. 
Kőzete rózsaszínű márvány, mely egészen 2 mtr. vastag padokban fordul 
elő. A lapok irányában pedig :3-4 mtres ~s még hosszabb darabokat lehet 
kifejteni, a melyek lépcsőzetek, falburkolatok és egyéb díszes építkezési 
czélokra alkalmatosak. 

2. Az előbbi bányától kissé D-re, szintén a bulzai völgy bal oldalán 
fekszik a Margitbánya, melynek mészköve szennyes-sárgásszínű. Mívelése 
a bánya kedvezőtlen fekvése és a kőzet határozatlan színe miatt abban 
maradt. 

:3. A Györgybánya, még lejebb D-re a bulzai völgyben, a patak jobb 
partján. Itt 40 mtr. magas- és 120-150 mtr. hosszúságban egy világos
okkersárga, tömör mészkő fordul elő, melynek padjai 5-6 mtr. vastagok. 
Ez a kőzet kivált szerkezeti kövek és lépcsők előállítására való. Távolsága 
Kapriorától :3 kmtr. 

4. A Ferencz-Józsefbánya, a Kaprioriska völgyben, Kapriorától 1 kilo
méternyire D-re, főleg a patak jobb oldalán. Az itt előforduló tithon
mészkő 0·60-1 ·50 mtr. vastag padokban fordul elő. Anyaga kiválóan 
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tömör, repedés nélküli s szienasárgaszínű, mely többé-kevésbbé erősei 
mutatkozik az egyes padokon. A padozottság irányában tetszésszerint 
méretekben fejthető s nemcsak szerkezeti kövek és lépcsők faragására 
hanem még nagy oszlopok esztergályozására is alkalmas. Aradon a város 
ház, Ujvidéken az igazságügyi palota, Budapesten a közúti vaspálya r.-1 
bérpalotáinál, az osztálysorsjáték palotájánál és a postatakarékpénztá 
€pítkezéseinél használtatott. (M. K. Á. IV. 7.) 

Valamennyi kőbánya kőzete SEIDNER MIKLÓS soborsini kőfaragó-mű 
helyébe kerül, hol finomabban kifaragják és polirozzák. Az 1. és 4. szán 
alattiak külföldön is keresettek. 

848. - Kapriora (Marosi j.). 
Fekete, barnás és szürkefoltos, felső-jurakorú konglomerát, tégla 

-vörös czementtel. Ez a ritka szépségű kőzet egyetlen padot képez az Albert 
bánya felső-jura-mészköve között, a melylyel együtt szokták fejteni. Tu 
lajdonosa, SEIDNER MIKLÓS (Soborsin), alkalomadtán kisebb díszmunkákr: 
használja e konglomerátot. 

849. -- Kis-Mutnik (Facseti j.). 
Ólomszürke, selymesfényű, jól hasadó fillit, melyet a község ÉK 

szélén lévő községi kőbányában fejtenek. Ezen kőzet kizárólag csak 
község építkezéseinél használtatik. 

850. - Kis-Szurduk (Facseti j.). 
Ólomszürke, selymesfényű fillit, melyet több, a község körül fekv 

kőbányában már igen régi idő óta fejtenek. Ezen kőzet nemcsak helyber 
hanem a fac:>eti járás más, kőben szűkölködő részeiben építőanyagnal 
főleg alapozási munkálatokra használtatik. 

851. - Korn,ynréva (Teregovai j.). 
Szürke, finom-középszemű kvarczhomokkő, a liaszformatióbó 

Ezen padosan hasadó homokkő a községtől É-ra, vagy 3 kmtrnyire a 
Ohába völgyében fekvő Bozia házcsoport körüli árkokban lesz fejtve É 

alkalomadtán hid-, átereszek, vagy útépítésekre használva. 
8l52. - Krivina (Facseti j.). 
Szürke, sávos-réteges, finomszemű kristályos mészkő, a GRoTKÁs 

ERNŐ tulajdonát képező területekről, melyek a községtől D-re fekszenel 
E kőzetből, melyet már emberemlékezet óta szednek-fejtenek, évenkir 
€gy-egy mészkemenczére valót, útkavicsolásra pedig mintegy 100 köl 
mtrnyi mennyiséget termelnek. 

853. - Krusovecz (Teregovai j.). 
Világos-szürke, meszes, csillámos, szarmatakorú homokkő, mely 

községtől ÉNy-ra fekvő Vertopu nevű árokban fordul elő. Távolsága 
-vasúti állomástól 3 kmtr. E homokkő vagy egyenes lapú padokban fo: 
dul elő s akkor 1-2 mtr2-nyi méretekben is fejthető, vagy pedig óriá 
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hengeralakú konkrétiókban található, a melyek olykor mtr. átmérőjűek 
és több mtr. hosszúak. Helyben ajtó- és kaputámaszokat faragnak belőle_ 
Az évi termelés bizonytalan. 

854. - Lalasincz (Marosi j.). 
Világos-barnásszürke, tömött, felső-jurakorú mészkő, egyes fehéres 

korallos foltokkal. A kőfejtő hely, mely a m. kir. erdőkincstáré, 4 kilo
méternyire fekszik a berzovai vasúti állomástól. Az évi kőtermelés tete
mes, a mennyiben szaporán meszet égetnek belőle, mit a Maros mentén, 
egészen Szegedig szoktak elárusítani. 

855. - J;,unkány (Facseti j.). 
a) Fehér, finoman-szemcsés kristályos mész (fehér márvány) és 

fekete, meszes agyagpalarészletekkel csíkozott kristályos mész, az oborai 
márványbányából. E bánya, mely a Brassói bánya és kohó részvényegylet 
tulajdonát képezi, 1893-ban lett feltárva, de eddig érdemlegesen üzembe 
véve még nincsen. Jelenlegi bérlője BAIERSDORF, BucH és TsA czég (Bécs). 
E bánya Lunkánytól 20 percznyire fekszik DK-felé. (M. K. Á. IV. 1.) 

b) Világos-szürke, igen finomszemü, dolomitos mészkő, az út men
tén fekvő fejtőhelyekről, melyek ugyanazon társaság tulajdonai. E mész
kőből az erre felé vezető vármegyei út lesz kikavicsolva. 

856. - Lunkavi<:za (Teregovai j.). 
Szennyes-sárgás, felső-mediterránkorú (lajta-) mészkő. Jól faragható; 

műköveket készítenek belőle hid- és házépítkezések számára. Az évi ter
melés mérsékelt. 

8,'$';', - Macsova (Temesi j.). 
Sötétszürke, tömött, vékonyan fehér-mészpáteres (bitumenes) mészkő 

a krétakorból, LITSEK BÉLA 1889 óta megnyitott kőbányájából. A kőbánya 
a községtől 5 kmtr. távolságban fekszik és évenkint mintegy 100 köbmtr_ 
követ fejtenek benne, mit kizárólag mészégetésre használnak fel. 

858. - Majdán-Rakovicza, (Oraviczai j.). 
Szürke, gránitosan-szemcsés, öregszemű granodiorit,-1< (RosENBUSCH 

szerint kvarczdiorit), az osztr.-m. áll. vasúttársaság, részben pedig a köz
ség tulajdonát képező kőbányából, mely 1880-ban lett megnyitva. Bérlője 
BrnEL JÁNOS (Oravicza). A bánya részben Oravicza, részben Majdán hatá
rában fekszik, Oraviczától 1 kmtrnyire Ny-ra. A kövek egész 2 mtr3 nagy
ságig fejthetők. Évenkint 9000 tonna kő lesz e bányából elszállítva, mit 
kövezetkoczkákra, fejkövekre, terméskőre és kavicsra dolgoznak feL Sze
gedre is sok vagonnal szállítottak innét az árvíz utáni években. (M. K. Á_ 
I. 2~5-226.) 

* Régebben dáczitnak is nevezték. 
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859. - Mehádia (Orsovai j,). 
Vörös, diaszkorú konglomerát, mely nagy rögökben található a 

Szverdin-patak völgyében. Ezen rögökből sok követ faragtak ki az osztrák
magyar áll. vasúttársaság orsovai vonalának építése alkalmával, a vonal 
műszaki tárgyaihoz. 

860. - Mehádict (Orsovai j.). 
Világos-szürke, konglomerátos, rhét-liaszkorú kvarczithomokkő, a 

Valea máre völgyből, a melynek kőz.etét házalapozásokra és útépítésre 
használják. Tulajdonképeni kőbánya ezen völgyben nincsen, a mennyiben 
a követ a sziklás völgyoldalból szabadon szedhetik és lefeszíthetik. 

861. - Mehadika (Teregovai j.). 
Szennyes-sárgás, felső-mediterrán (lajta-) mészkő, a Musnik nevű 

kőbányából, melyet terméskő alakjában és faragottan használnak. Lépcső
ktt, fedőlapokat készítenek belőle. 

862. - JJiörul (Karánsebesi j.). 
Fehéres, öregszemű muszkovit-pegmatit, a Sásza völgyből. Ezen 

kőzet csak faragatlanul, helyben talál alkalmazást egyszerűbb falazásokra. 
Tulajdonosa a m. kir. erdőkincstár. 

863. - 1lförul (Karánsebesi j.). 
Zöldesszürke, durvaszemű biotit-muszkovit-gránit (protogin-gránit), 

a Muntye mik típusából. Ezen kőzet nyersen és faragva különböző épít
kezésekhez és hidakhoz alkalmatos. Tulajdonosa a m. kir. erdőkincstár. 

864. -- Mörul (Karánsebesi j.). 
Zöldesszürke, selymesfényű szericzites fi.Hit, a Pojána-möruli Pláju

nedjei hegy oldalából. A jól hasítható kőlapok egyszerűbb járdakészítésre 
alkalmasak. 

865. - Nadrág (Temesi j.). 
Világos-szürke, öregszemű granodiorit, a Valea kornyetből. Ezt a 

kőzetet a vasgyártelepen különböző alapozásokra és partvédművek építé
sére szokták használni. 

866. - Nadrág (Temesi j.). 
Szürke, csillámos fillit, a község É-i kijáratánál található kőbányá

ból, a melynek palásan hasadó kőzetét a vasipartelepen különböző épít
kezésekre és alapozásokra használják. 

861. - Nádas (Járni j.). 
Sárgás, oolitos-foraminiferás, ritkás, szarmatakorú mészkő, a Gyalu 

picsori nevű községi bányából, mely a községtől 1/2 órányira ÉNy-ra fek
szik. E kőzet, mely könnyen faragható, jó és kedvelt épületkő gyanánt 
szolgál a környéken. 

868. - Nádas (Járni j.). 
Zöldes, chloritos pala, az 1890-ben megnyitott községi kőbányából, 
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mely a Gyalu-mori hegyen, a községtől 1/4 órányira fekszik. Ezen 1-2 
méteres lapokban fejthető palás kőzet nyersen építkezési czélokra Slllolgál. 

869. - Német-Bogsán. 
Szennyes-fehér, finomszemű, felső-jurakorú (tithon-) mészkő, az 

osztr.-m. áll. vasúttársaság Kolczán nevű, 1876-ban megnyitott kőbányá
jából, mely a Berzava bal partján, a községtől 3·6 kmtrnyire DK-re fek
szik. E kőzetből, mely alig van rétegezve, olykor 0 25 kbmtres darabokat 
is lehet fejteni. Az évi kőtermelés 1600 köbmtr., mit leginkább mész
égetésre, továbbá építkezési czélokra, falazásokra és végre a vaskohók
ban, N.-Bogsánban hozag gyanánt használnak fel. 150 köbmtrt pedig 
kavics alakjában használnak el a vasúti test kikavicsolására. 

8'10. -- Obrézsa (Karánsebesi j.). 
Világos-szürke, öregszemű, biotitos granodiorit, mely a községgel 

szemben, a Bisztra jobb partján fordul elő. Mint terméskő 1897-ben a 
vármegyei úti hidakhoz és átereszekhez használtatott. (M. K. Á. IV. 64.) 

8'11. - Ó-JJ'Ioldova (Moldovai j.). 
Sötétszürke, tömött, konglomerátos szövetű, malmkorú (felső-jura-) 

mészkő, a varadvölgyi kőbányából. (M. K. Á. I. 22.) 
8'12. - Ó-Ogradina (Orsovai j.). 
Szennyes-fehér, tömött, de nagyon hasadozott, tithonkorú (felső

jura-) mészkő, a községi kőbányából, melynek terméke mészégetésre szol
gál. Hasonló mészkő van a Mrakonya-patak torkolatában is. 

8'13. - Oravicza. 
Sötétszürke, tömött, felső-jura- (malm-) korú mészkő, az osztr.-m. 

áll. vasúttársaság régi kőbányájából, mely az Aninára vezető út m()llett, 
Oraviczától 7 kmtrnyire K-re fekszik. Ezen kőzet szükség esetén 1 mtr3 

nagyságú darabokban is fejthető. Nyersen magasépítményekhez szolgál
tatta az anyagot, faragva pedig gépek alá alapzatokra használtatott fel. 

8'14. - Oraviczabánya (Oraviczai j.). 
Szürke, öregszemű, biotit- és amfiboltartalmú granodiorit; a kő

bánya BrnEL JÁNos-é, ki e kőzetet különféle műkövek előállítására használja. 
8'15. - Örményes (Teregovai j.). 
Kékesfehér, öregszemű kristályos mész, az igen régóta fennálló 

községi kőbányából, mely a községtől 4 kmtrnyire É-ra, az állami országút 
mellett fekszik. Bérlője GoTH PÁL (Herkulesfürdő). Ezen bánya kőzete 
kizárólag az állami út közel eső szakaszainak kavicsolására szolgál. 

8'16. -- Orsova (Orsovai j.). 
Csillámos gnájsz, melyet az osztr.-m. áll. vasúttársaság építése 

.alkalmával a vasúti vonal egyes műszaki tárgyainak és védőfalainak épí
téséhez, az Allion nevű hegy Ny-i tövében fejtettek. 
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8ri'. - Ó-&á<lmm (Teregovai j.). 
Kékesfehér, öregszemű kristályos mész, az igen régóta fennálló

községi kőbányából, mely a községtől 1 kmtrnyire D-re, az országút mel
lett fekszik. Bérlője MÜLLER ANTAL. Ezen kissé dolomitos mészből éven
kint .200 vasúti vagonnal szállítanak Resiczára, az ottani vasolvasztók 
számára hozag gyanánt. 

818. - Pervovct (Bozovicsi j.). 
Zöldesszürke, tisztátalan szteatit (szalonakő), az Ogasu orvina árok

ból. Iparilag felhasználva eddig még nem lett. 
819. - Pestyere (Temesi j.). 
Világos-szürke, tömött, sárga-mészpáteres, felső-jurakorú mészkő,. 

báró .JlomcH AGATHA kőbányájából, mely 1845 óta létezik és évenkint 
mint~gy 300 köbmtr. mészkövet szolgáltat, mit mészégetésre, építkezésre 
és úti kavics termelésre használnak fel. E kőbánya 1 kmtrnyi távolságban 
fekszik a községtől. 

880. - Petnik (Orsovai j.). 
Sárgás, kövülete s, felső-mediterránkorú (laj ta-) mészkő, a községi 

kőbányából, melynek anyagát faragott állapotban különböző építkezési 
czélokra használják. Az évi termelés csekély. A temesvár-orsovai vasút 
építkezéseinél is nagyobb mérvben alkalmazták. 

881. - Pett•osza (Facseti j.). 
Tarka, vöröses, meszes czementtel összetartott, neogén- (?) korú, 

poligén konglomerát, GRoTKÁSZ ERNŐ malomkőbányájából, mely a köz
ség DK-i szélén emberemlékezet óta míveltetik. Ezen kőzetből évenkint 
vagy 30 darab malomkövet faragnak. 

88,'~. - Petrosza (Facseti j.). 
a) Világos-szürke, vörös-eres, réteges, finomszemű kristályos mész, 

a GRoTKÁSZ ERNŐ tulajdonát képező területről, a község közvetlen D-i 
közelségében. Ezen anyagot több ponton szedik, évenkint átlag 5 köbmtr. 
mennyiségben mészégetés czéljából. 

b) Sötétebb-szürke kristályos mész, mely GROTKÁSZ ERNŐ birtokán, 
a Pojén felé vezető út mentén több helyen lesz fejtve-szedve, útkavicsolás 
czéljából, évenkint átlag 50 köbmtrnyi mennyiségben. 

883. - Ravisevicza (Orsovai j.). 
Szürke, tömött, tithonkorú mészkő, a mrakonyavölgyi kőbányából. 

Ezen kőbánya anyagát dunaszabályozási czélokra és hid- és támfalak 
építésére használják a Széchenyi-út mentén. (M:. R. Á. I. 25.) 

884. - Ponyászka (Oraviczai j.). 
Sötétes, öregszemű és vörhenyes, középszemű biotit-gránit, BrnEr.. 

JÁNOS kőbányájából. Helyben és Bozovicson különböző építkezésekre és. 
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gátak építésére használtatott. A durvábbszemű módosulatból malomkövet 
is készítettek. 

885. - Ponyászka (Bozovicsi j.). 
Sötétszürke, aprószemű amfibol-diorit, BrnEL JÁNOS (Oravicza) kő

bányájá.ból. (M. K. Á. I. 227 .) 
886. - Pozsoga (Marosi j.). 
Vörös, tömött, jura-mészkő. A kőbánya tulajdonosa a m. kir. erdő

kincstár. E mészkövet leginkább Szegedre szállítják - évenkint 1000---
1500 mtr8 mennyiségben - mészégetés czéljából. 

88'1. - Resiczabánya. 
Világos okkersárga, tömött. fehér-mészpáteres, felső-jura-mészkő 

(malm), az osztr.-m. áll. vasúttársaság kőbányájából, mely a község tő
szomszédságában a Kereszthegyen fekszik, mely a kohókkal drótkötél
pályával van összekötve. Az évi termelés 11,000 köbmtr., mit kizárólag 
a vaskohókban hozag gyanánt használnak el. 

888. - Resiczabánya (Resiczai j.). 
Sötétzöld szerpentin (szerpentinesedett amfibolit), a községtől 

KÉR-re, a resicza-szekuli út mentén. Még most semmire sem használják. 
889. - Resiczabánya (Resiczai j.). 
Szürke, fehér- és feketecsillámú, durvaszemű csillámpala, az osztr.

magyar áll. vasúttársaság bányájából, mely az úton Szekul felé, a vasút 
74. profilja mellett, a várostól 7·4 kmtrnyire K-re fekszik. E bánya ezen 
a ponton, melyet Podu luj Sandu-nak neveznek, 1872-ben lett megnyitva. 
Évenkint ezen kvarczdús csillámpalából átlag 6500 köbmtrt fejtenek, mit 
csakis nyers állapotban, különféle falazásokra használnak fel. 

890. ·- Resic~abánya (Resiczai j.). 
Sárgás, finomszemű, liaszkorú kvarczhomokkő, mely a Budinik

hegyen lévő fejtésekből való; távolsága a vasúti állomástól 22 kmtr., a 
hova 2 kmtrnyi dűlő-út és 20 kmtrnyi műpálya vezet. Ezen kőfejtő az 
osztr.-m. áll. vasúttársaság tulajdonát képezi. Rendesen csak terméskő 
alakjában használják különböző építkezésekhez, de értékesítik a tűzálló 
téglák gyártásánál is. A kőtermelés évenkint mintegy 500 köbmtrt tesz ki. 

891. - Rumunyest (Facseti j.). 
a) ViJ.ágos-szürke, finomszemű, rétegzett, kristályos mészkő, az igen 

régi idő óta fennálló FÁBRY KÁLMÁN-féle mészkőbányából, mely a község
től 4 kmtmyire DK-re, a Vale cornu nevű völgyben fekszi~. Évenkint 
500 köbmtr. mészkövet fejtenek e bányában mészégetés czéljából. 

b) Szürke, finomszemű, dolomitos mész, az 1895-ben megnyitott 
FÁBRY KÁLMÁN-féle kőbányából, mely a községtől 5 kmtrnyire K-re, a 
forasesti völgy elején fekszik. Anyaga útkavicsolásra szolgál. 

Dt·. Schafarzik F. A magyar kőbányák. 11 

i 

_j 
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892. - Rus-zka (Teregovai j.). 
Sötétvörös, poligén, diaszkorú konglomerát, a Hideg völgy északi 

oldalán, a községtől 1 ·5 kmtrnyire DK-re fekvő kőbányából, a mely a 
teregovai vasúti állomástól, 3-3·5 kmtrnyi távolságban található. A bánya
terület tulajdonosa a község, a bánya bérlője pedig CATHRY SzALÉZ és FIA 
(Budapest). Ezen kőzet terméskő alakjában és faragottan használtatott 
nagyobb délvidéki művek építésénél, pl. a temesvár-orsovai vasútépítés
nél 1876-1878-ban, a Porta orientalis állomás melletti alagút kifalazá
sánál, továbbá az orsovai rakodóépítésnél stb. Jelenleg a bánya nincsen 
üzemben. (M. K. Á. IV. 105.) 

89.'J. - Rus-zkic-za (Karánsebesi j.). 
Fehér, középszemű kristályos mész (fehér márvány), az 1884-ben 

megnyitott, s a m. kir. kincstár tulajdonát képező bányából, mely a Pareu 
kurács völgyben, 1 kmtrnyire a községtől É-ra fekszik. A bánya bérlőjE 
BrnEL JÁNOS (Oravicza). A fejthető márványdarabok legnagyobb mérete 
1 ·4 mtr8• Az évi átlagos termelés 800 tonna, mit további feldolgozás czél 
jából a ka.ránsebesi műhelybe szállítanak, hol e nyers tömböket szét 
fűrészelik és finomra kidolgozzák, még pedig síremlékekre, lépcsőfokokr1 
s egyéb építészeti műtárgyakra. (M. K. Á. I. 2-3.) 

894. - Stájerlak (Oraviczai j.). 
Vörhenyes-fehér, vörös-eres, tömött, alsó-krétakorú (neokom-) mészkéi 
895. - Stájerlak (Oraviczai j.). 
Feketésszürke diorit, a ponyászkai Pojána és Ogasu alibeg köz1 

hegylejtőről. Ezen fejtési pont BrnEL JÁNOS (Oravicza) tulajdona. 
896. - Stájerlak (Oraviczai j.). 
Szennyes-fehér, csillámos, durvaszemű, liaszkorú kvarczhomokki 

a Wellerköpfl. nevű kőbányából, mely az aninai vasúti állomástól 5 kil< 
méternyire fekszik. Ezen kőbánya az osztr.-m. áll. vasúttársaság tula, 
dona, a mely ezen kőzetet nagyolvasztók építésére használja. A farago 
műkövek 0·5-4·00 mtr3 nagyok. Az évi termelés 50 mtr3 faragott kő e 

500 mtr3 terméskő. 

89'i'. - Szikevic-za (Moldovai j.). 
Világos-szürke, durvaszemű gránitit, a község területéhez tarto: 

Ljuborázsdia nevű telepről. Ezen gránitelőfordulás közvetlenül a Dun 
parton fekszik, a hol CATHRY SzALÉZ és FIA (Budapest) legújabban k 
bányát is nyitott. Ezen bánya a drenkovai és ó-moldovai hajóállomáso 
tól egyaránt 17 kmtrnyire, a báziási vasúti állomástól ellenben 34 kil 
méternyire fekszik. (M. K. Á. II. 23.) 

898. - Szokolár (Járni j.). 
Sötétszürke, tömött, fehér-mészpáteres, bitumenes, márgás mésd 

az alsó-krétakorból, a községtől 2 kmtrnyire K-felé fekvő fejtési helyE 
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ről, a honnét a szab. osztr.-m. áll. vasúttársaság évenkint 150 köbmtr. 
anyagot fejtet különböző építési czéfokra. 

899. --:- Szvinicza (Moldovai j.). 
Vöröses-barna, foltos, felső-jurakorú (tithon-) mészkő, az 1876-ban 

megnyitott községi kőbányából. A bánya a magyar-grébeni telep felett 
fekszik 2 kmtrnyire a községtől ÉNy-ra, az állami országút közelében. 
Bérlője BrnEL JÁNOS (Oravicza). A fejthető padok legnagyobb méretei 
0·50X2X3 mtr. s évenkint vagy 30() köbmtrt szoktak termelni, mit fara
gott állapotban vasúti és hidépítési műtá,rgyakra (pl. a csernavodai hid
hoz Romániában), Herkulesfürdőn a fürdőkádak készítésére stb. használ
tak, nyersen pedig a Dunaszabályozásnál is igénybe vettek. 

900. - Szvinicza (Moldovai j.). 
Halvány-húsvörös felzit-porfir, a Jeliséva völgyből. A fejtési pont 

.a m. kir. erdőkincstár tulajdona. Eddig csak az ötvenes és hatvanas évek
ben használták építkezésekre ; azóta fejtés nem történt. 

901. - Szvinicza (Moldovai j.). 
a) Zöldesszürke, durvaszemű gabbro, melyet az Al-Dunaszabályozás 

vállalata 1899 óta fejtet. A kőbánya a Júczi-patak torkolatánál, közvet
lenül a Dunaparton nyittatott s a fejtett nyers tömbök különböző folyam
szabályozási védművek építésére szolgálnak. 

b) Fekete, öregszemű gabbro, a Júczi-patak szurdokában lévő kő
bányából. Ez a fejtési pont, a hol a gabbro: teljes üdeségében fejthető, 
körülbelül 0·5 kilométernyü-e fekszik bent a völgyben, a Széchenyi úttól 
É-ra. Az eddigi fejtés csak kisérletszámba megy. 

902. - Szvinicza (Moldovai j.). 
a) Vörhenyes-fehér, durvaszemű, rhét-liaszkorú (ú. n. pregedai) 

kvarczhomokkő, az 1895-ben megnyitott községi kőbányából, mely a köz: 
ségtől 1 kmtrnyire K-re fekszik. A bánya bérlője DÉNES ZSIGMOND (Buda
pest). Néhány év előtt a dunaszabályozási munkálatokhoz szolgált ezen 
kőzet, még pedig évenkint átlag 2000 köbmtr. mennyiségben. 

b) Szürkésfehér, durvaszemű homokkő a községi, 2 kmtrnyire K-re 
fekvő •kőbányából, mely szintén DÉNES ZSIGMOND budapesti vállalkozótól 
1895-ben lett megnyitva s mely a Dunaszabályozáshoz évenkint 1000 
köbmtr. követ szolgáltatott. 

e) Szürkésfehér, durvaszemű homokkő, az előbbi mellett fekvő köz
ségi kőbányából, melyet 1895 óta PASCUTTI JÁNOS (Orsova) míveltet. E kő
~etből évenkint átlag 160 köbmtrt fejtenek, mit faragott állapotbanjelző
oszlopokra, fedőlapokra, valamint nyersen útépítésre használnak. 

Ezen kőbányák 45 kmtrnyire fekszenek az orsovai vasúti állomás
tól és 21 kmtrnyire a drenkovai hajókikötőtől Mind a két ponttal a 
,Széchenyi-út köti össze. Eddigelé főleg Dél-Magyarországon használták 

11* 
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ezen kitűnő kvarczhomokköveket. Többi között a Széchenyi-út mentén 
épülő vashidak hidfőihez használják. Készítenek továbbá fedőlapokat a 
Széchenyi-úti támfalakra és végre malomköveket is. (M. K. Á. II. 87.) 

908. - Temes-&latina (Teregovai j.). 
Szürke, aprószemű palás gránit (gnájsz-gránit), melyet helyben 

partvédőfalazatokra és házalapozásokra szoktak használni. 
904. - TQmest (Facseti j.). 
Szürke, finomszemű, sávos-réteges kristályos mészkő, az ember

emlékezet óta fennálló LoscH ADOLF-féle kőfejtésekből, melyek a község
től D-re, a Lunkányra vezető út mellett több ponton láthatók. Ezen fej
tési helyek anyaga útkavicsul szolgál, még pedig évenkint átlag 2500 köb
méter mennyiségben. 

90/J. - Toplec1t (Orsovai j.). 
Szennyes-fehér, szivacsos-likacsos, helyenkint pizolitos, ó-alluviális 

mésztufa, mely a község keleti szélen platót alkot, a melynek anyagából 
a község lakói házaikat alapozni szokták. 

906. - Új-Borlovény (Bozovicsi j.). 
Szürke, csomós csillámpala, a melyből helyben falusi használatra 

malomkövet faragnak. 
90'1'. -- Új-Ogradina (Orsovai j.). 
Fehéres, apró gránátszemes granulit, a Valea sodol nevű völgyben 

lévő községi kőbányából, mely a községtől ÉK-re fekszik. Ezen kőzetet 
főleg Orsován szokták házalapozásoknál és parti védművek építésénél 
használni. 

908. - Valemáre (Marosi j.). 
Sötétszürke, paleozóos, dolomitos, kissé kovásodott mészkő. A fejtési 

hely a m. kir. erdőkincstár tulajdona. 
909. - VasldJ (Bogsáni j.). 
Szürkés tithon-mészkő, mely építkezésekre és mészégetésre, részben 

pedig czementkészítésre szolgál. 
910. - Vaskő (Bogsáni j .). 
Vörhenyes-szürke, gránitos szövetű, öregszemű, orthoklász- és oligo

klás.ztartalmu granodiorit (RosENBUSCH szerint kvarczdiorit), az osztr;-m. 
áll. vasúttársaság tulajdonát képező Bartos nevű kőbányából, mely a 
resicza-bogsán----'-vaskői vasút 295. számú profiljánál fekszik, E bánya 
1894-ben lett megnyitva. Távolsága Va'skőtől 2 kmtr. ÉNy-ra, Román
Bogsántól ellenben 4·7 kmtrnyire DK-re. E kőzetből évenkint mintegy 
200 köbmtr. mennyiségben fejtenek, mit nyersen és faragva különböző 
építkezésekre használnak. Így készítenek belőle nagyobb műköveket, köve
zeti koczkákat, a hulladékból pedig utakra való kavicsot. Használtatott a 
szegedi hidépítésnél és 1872175-ben Budapesten is utczaburkoiati kőnek. 



KRASSÓ-SZÖRÉNY M. 161> 

911. - Vaskő (Bogsáni j.). 
Sötétes csillámpala, a melynek kőzete a környéki utak kavicsolá

"Sára szolgál. 
912. - Vaskő (Bogsáni j.). 
Fehéres kvarczit, a községtől D-re, a Kraku-lungun levő kőfejtőből, 

-a melynek kőzete útkavicsolásra szolgál. 
913. - Verendin (Teregov-ai j.). 
Szennyes-sárgás, olykor kavicsos, felső-mediterránkorú(lajta-)mészkő, 

melynek anyagát terméskő alakjában és faragottan használják. 
914. - ZsidÓvá1'' (Temesi j.). 
Világos-szürke, durvaszemű, biotit- és amfiboltartalmú granodiorit i< 

{RosENBUScH kvarczdiorit ), GLASNER J ózsEF és ANTAL zsidó vári kőbánya 
részvénytársaság (Budapest) 1893-ban megnyitott kőbányájából. A bánya 
a községtől 1 kmtrnyire DK-re, a Valea sgyimir nevű völgyben fekszik. 
A legnagyobb fejthető darabok 3-10 köbmtr. nagyok. Az átlagos évi ter
melés 20,000 darab 18 köbcmtres kövezőkoczka, 30,000 18/18/12 köb
centiméteres fejkő, 80 pár kapuvédő, 200 darab 2-2·5 mtres járdakő és 
400 köbmtr. zúzott kavics. Utczákat köveztek eddigelé Lugoson és próba
ként Budapesten. Újabban a zoborhegyi (Nyitra) millenáris műemlék szin
tén ezen anyagból készíttetett, valamint az állandó országház körüli járda
szegélyek is. Sok MÁV. híd is ebből az anyagból készült. (M. K. Á. I. 205. 
-és II. 34.) 

915. - Zsupanek (Orsovai j.). 
Sárgás, ritkás, felső-mediterránkorú (lajta-) mészkő, a községi Geocse 

nevű kőbányából, mely vagy 1 kmtrnyire fekszik a falutól ÉNy-ra, a Duna 
hajóállomásától és az orsovai vasúti állomástól pedig egyaránt 5 kmtr
nyire. Jelenlegi bérlője SPATARIU GYÖRGY. E bányát 1875-ben nyittatta meg 
a szab. osztr.-m. áll. vasúttársaság. Kőzete számos áteresznél és boltozott 
hidnál, valamint magánépítkezéseknél használtatott Orsova .és Karánsebes 
vidékén, az orsovai vasúti állomásnál stb. Az átlagos évi termelés 100-
150 köbmtr. (M. K. Á. II. 10.) 

916. - Zsurest (Lugosi j.). 
Szürkésen csíkozott, fehér, durvaszemű, dolomitos kristályos mész, 

melyet több, a község tőszomszédságában fekvő bányában útkavicsolás 
ezéljából fejtenek. Főleg a lugos-facseti állami útszakasz az, melynek 
fentartására ezen kőzet szolgál. Különben mészégetésre is használják. 

* Régebben kvarcztrachitnak is nevezték. 

--------------------------
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25. LIPTÓ VÁRMEGYE. 

91'1. - Három-Revucza, (Rózsahegyi j.). 
Sárgásfehér, szivacsos-likacsos, puhább, negyedkori mésztufa, Felső

Revuczáról. A fejtési pont 28·5 kmtrnyire fekszik a beszterczébányai 
vasuti állomástól. A kőzet könnyen fűrészelhető és falazásokra igen al
kalmas. 

918. - Hybbe (LiptóujváJ:i j.). 
Szürke, finomszemű, felső-eoczénkorú homokkő, az 1835-ben meg

nyitott községi kőbányából, mely a mezővárostól O·t; kmtrnyire, országút 
mellett fekszik. A termelt kövek nagysága igen különböző, egészen 1 ·5 
köbméterig; az átlagos évi termelés 600 köbmtr., mit kőépületek -építésére, 
kövezetekre és lépcsőfokok faragására használnak. 

919. - Nagy-Bobrócz (Liptószéntmiklósi j.). 
Sötét-füstbarna, meanderesrajzú, triaszkorú mészkő. A kőbánya 

4-5 kmtrnyire fekszik a kassa-oderbergi vasut liptószentmiklósi állo
másától. 

920. - Rózsahegy. 
a) Világos-barnás, likacsos-szivacsos, diluviális mésztufa, novenyi 

részek lenyomataival, a még a XVII. század végén megnyitott Na Zazjer
czach nevű városi kőbányából, mely a régi papírmalom mellett, a város
tól 5 kmtrre K-re fekszik. E kőzetből több mtr. átmérőjű tömbök is 
faraghatók, illetve fürészelhetők. Nyersen és idomítva építkezésekre, főleg 
boltozásokra szolgál. 

b) Tömöttebb, kevésbbé likacsos mésztufa, a szintén városi, 1875-ben 
. megnyitott kőbányából, mely a pri Suchanokom nevű ponton, a régi papir
malomhoz vezető hid mellett, a várostól 4 kmtrnyire K-re fekszik. E kőzet 
mely bármily nagyságú tömbökben faragható, igen jó épületkövet szolgál
tat, különösen alapozásokhoz. Gyárakban alapköveknek is használttík. 

921. - Rózsahegy. 
Barnásszürke, meszes kötőszerű, többnyire borsónagyságú dolomit

kavicsszemekből álló, eoczénkorú konglomerát, az 1879-ben megnyitott 
városi, Sjancze nevű kőbányából, mely a várostól 2 kmtrnyire D~re fek
szik. E kőzetből 1-3 mtr. átmérőjű tömböket lehet fejteni. E kőzet épít
kezésre és járdakövezésekre használtatik, évenkint változó mennyiségben. 

26. MÁRMAROS VÁRMEGYE. 

922. - Akna-Sugatag (Sugatagi j.). 
Fehér, finomszemű gipsz. (MERZA K. Bányászati és Kohászati Lapok. 

1901. 49-52. 1.) 
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923. - Al~na-Sugatag (Sugatagi j.). 
Sárgás, finomszemű andezittufa. 
924. -- Berlebás (Tiszavölgyi j.). 
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Világos-husvörös, fehér-eres, tömött, paleozoos mészkő, a m. kir. 
erdőkincstár tul-ajdonát képező Solyma bányából, mely a marmarosszigeti 
vasuti állomástól 38 kmtrnyire fekszik. A környéken házépítésre és sírkő 
faragásra használják. 

925. - Farluisrév (Sugatagi j.). 
Szürke, finomszemű kárpáti homokkő. 
92(]. - Fejéregyháza (Szigeti j.). 
Világos-szürke, aprószemű, kissé meszes kárpáti homokkő, a Tisza 

jobb partján fekvő községi kőbányából. (M. K. Á. I. 296-297.) 
92'1. - Felső-Nyeresz-nicze (Taraczvizi j.). 
Világos-zöld, finomszemű andezittufa. 
928. - Felső-Róna (Tiszavölgyi j.). 
a) Világos-barnás, porózus, felső-mediterránkorú, foraminiferás 

mészkő, az 1 kmtrnyire ÉK-nek fekvő Pliska nevű mészkőhányából, mely 
a m. kir. erdőkincstáré. E bányában évenkint átlag 8000 q lesz fejtve és 
mészszé égetve. 

b) Szürke, középszemű, egyes kvarczszemeket tartalmazó, felső
mediterránkorú lithothamniumos mészkő, a községi Hlisztejuszki jaina 
nevű kőbányából, a mely Szenes sóvasuti állomástól 2·5 kmtrnyire fek
szik, a mely távolságból csak 2 kmtr. megyei út, o·5 kmtr. pedig út nél
küli. A bánya ez idő szerint mrg nincsen üzemben. (M. K. Á. IV. 22.) 

929. - Felső-Rána (Szigeti j.). 
Világos-szürke, aprószemű, meszes kárpáti homokkő. 
930. - Felső-VisÓ (Visói j.). 
Zöldesfehér, foltos, finomszemű, kristályos, paleozooskorú mészkő, 

a Gurgulyátáról és a Valea pestyéből. A bánya, mely a közbirtokosságé, 
70 kmtrnyire esik a marmarosszigeti vasnti állomastól. Helyben épít
kezésekre szolgál. 

!J31. - Felső-.Visó (Visói j.). 
Szürke, durvaszemű biotit-amfibol-andezit, a Komán és Novicsor 

nevű dülőkből. A fejtési pontok előbhije a m. kir. erdőkincstár, utóbbija 
pedig a közbirtokosság tulajdona. A kőzet jól faragható. 

932. - Felső- Vis<) (Visói j.). 
Szürke, durvaszemű kárpáti homokkő, a Borkút-forrás tájáról és a 

Priszecsel, Proczap, Betyes, Regyiasza, Zaczi máre nevű dülőkből. 
933. - Huszt. 
a) Feketésszürke, középszemű, tömör piroxén-andezit, dr. GRÜN

WALD ZSIGMOND marmarosszigeti lakos kőbányájából, mely a községtől 
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K-re az ú. n. Pirosdomb alján 1810-ben lett megnyitva. A fejtett darabok 
átlagosan o·40-0·50 mtr3 nagyok és az évi termelés körülbelül 600 köb
métert tesz ki. Házalapozásokon kivül e kőzet összetörve az utak kavi
csolására szolgál 

b) Violás, porózus piroxén·andezit, a községtől 2·5 kmtrnyire 
DNy-ra a kis Sólyomkő alatt fekvő és özv. SzöLLÖSI KÁROLYné tulajdonát 
képező kőbányából, mely 1868-ban lett megnyitva. A fejtett darabok át
lagos nagysága o·40-0·50 köbmtr., s az évi termelés 180 köbmtrre 
tehető. E kőzet részint nyersen, részint megfaragva használtatik alap
zatok, hidlábak, falak stb. építéséhez. 

e) Szürkésfehér, porózus, tajtköves andezittufa, Huszt város tulaj
donát képező kőbányából, a mely 1837-ben a várostól 3·5 kmtrnyire 
D-re, a Nagy-Sólyomkő alatt lett megnyitva. A fejtett kövek átlag 0·30-
0·40 köbmtr. nagyok s az évi termelés körülbelül 200 köbmtrt tesz ki, 
mit részint nyers alakban, részint megfaragva, építkezési czélokra hasz
nálnak. 

934. - K(tbolapolyána (Tiszavölgyi j.). 
Világos-barna, fehér és sárgás foltokkal tarkázott, paleozoos mészkő. 

A kőbánya, mely a. m. kir. erdőkincstár tulajdona, 24 kmtrnyire fekszik 
a marmarosszigeti vasuti állomástól. E kőzetet alkalmazták a vasgyár és 
az erdészeti házak építésénél. 

935. - Kabolapol11ána (Tiszavölgyi j.). 
Szürke, finomszemű, csillámos kárpáti homokkő. 
986. - Kis-Lonk(t (Tiszavölgyi j.). 
Szürke, finomszemű, csillámos kárpáti homokkő. 
93'1'. -- Kői-ösmező (Tiszavölgyi j.). 
Szürke, fehér-csillámos, aprószemű, kissé meszes kárpáti homokkő. 

Ilyenféle homokkövet fejtenek a községi, a popovipoházi bányákban, 
valamint a marmarossziget-körösmezői határvasut mentén is több pon
ton, a mennyiben e kőzetet a vasut műszaki tárgyaihoz igénybe vették 
és még most is használják. (M. K. Á. I. 298-302.) 

938. - Ki-ácsfalva (Sugatagi j.). 
Sárgás, finomszemű kárpáti homokkő. 
939. - Kusnicza (Huszti j.). 
Világos-szürke, aprószemű, csillámos, kissé meszes kárpáti homokké 

(eoczénkorú). A kőbánya, melynek tulajdonosa a gr. TELEKI család, 3 kilo· 
méternyire fekszik a községtől K-re. A bánya jelenlegi bérlője FRIED 
MANN M. kusniczai lakos, ki évenkint mintegy 500 köbmtr. keresztet é1 
egyéb faragott követ, köszörűkövet és lapos járdakövet készíttet. 

!)40. - Mármai-ossziget. 
ct) Sárga, finomszemű, csillámos, meszes, oligoczénkorú kárpát 
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homokkő, BERNÁTH JózsEF 1872-ben megnyitott kőbanyajából, mely a 
várostól 3 kmtrnyire K-re fekszik. A kőzet pados-elválású, s az egyes 
padok 30-60 cmtr. vastagok. Évenkint 700-800 köbmtl' . .lesz fejtve, 
mit nyers és faragott állapotban építkezésekre használnak. 

b) Hasonló minőségű és korú kárpáti homokkő, dr. BADZEY LÁSZLÓ 
marmarosszigeti lakos, 1885-ben a várostól 3 kmtrnyire K-re megnyitott 
kőbányából, a melyben évenkint átlag 500 köbmtr. kő lesz fejtve, mit 
nyersen és faragva épületekhez, útjelzők, határkövek s más effélékre el
használnak. 

e) Szürke, aprószemű, csillámos, meszes kárpáti homokkő (eoczén
korú). CsERu JÁNOS marmarosszigeti lakos, 1880-ban megnyitott kőbá
nyájából, mely a várostól 2 kmtrnyire fekszik DK-re, a szamospataki 
bányászföld dülőben. E kőzet 0·30-1 ·20 mtr. vastag padokban fordul 
Blő, a melyek kivált faragásra EzolgiÚtatnak jó anyagot. E bánya azonban 
jelenleg nincsen üzemben. 

d) Szürke, finomszemű, csillámos, meszes, eoczénkorú kárpáti 
homokkő, mely az elválási lapok mentén sárga mállási kérgeket mutat. 
E kőzet KÁDÁR JÁNOS marmarosszigeti lakos, 2·5 kmtrnyire DK-felé eső 
kőbányájából való, mely 1870-ben lett megnyitva. Előfordul e kőbányá
ban köbmtr. nagyságú darab is, de átalában padozott e homokkő. Nyers 
€s faragott állapotban e kőzet mindenféle építési czélokra szolgál, s éven
kint mintegy 200 köbmtr. lesz belőle fejtve. 

941. - JYar1y-BocskÓ (Tiszavölgyi j.). 
Sárgás, finomszemű, fehér-csillámos, meszes kárpáti homokkő. 

\M. K. Á. I. 303-304.) 
942. - Pudplesa (Taraczvizi j.). 
Tarka, vörösfoltos, paleozoos mészkő, az egykori Mómcz PÁL-féle 

kőbányából, mely a taraczközi vasuti állomástól 20 kmtrnyi távolságban 
fekszik. Helyben építkezésre és sírkőfaragásra használják. 

943. - Pudplesa (Taraczvizi j.). 
Világos-zöld, finomszemű, alig kissé meszes dáczittufa, a községtől 

-0sak 0·1 kmtrnyire fekvő kőbányából, mely 1888-ban lett megnyitva és 
Mómcz PÁL berettyóujfalui lakos tulajdona. A fejtett kövek közül a leg
nagyobbak 4 mtr. hosszúak és 0·5 mtr. vastagok. 1888-89-ben sok lépcső
fokot s egyéb épületalkotórészt faragtak belőle, jelenleg azonban vál
lalkozó hiányában Rzünetel a bánya. (M. K. Á. I. 247-248.) 

944. - RÓnaszék (Szigeti j.). 
Szennyes-fehér, finomszemű, mediterránkorú gipsz, a sóformáció

ból. (MERZA K. : B. és Koh. Lapok. 1901. 49-52. 1.) 
945. - Rónaszék (Szigeti j.). 
Szennyes-zöldes és sárgás, finomszemű dáczittufa. 
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946. - RÓnaszék (Szigeti j.). 
Szürke, finomszemű, csillámos kárpáti homokkő. 
94'1. - &acsai (Tiszavölgyi j.). 
Barnásszürke, középszemű, kissé meszes kárpáti homokkő, a MAN'

DEL JÁNOS bérletét képező zen.ogahegyi kőbányából. A használható kőzet
réteg azonban fejtés közben csakhamar kifogyott. (M. K. Á. IL 88.) 

·948. - Trebusa-Fejérpatak (Tiszavölgyi j.). 
Szürke, finomszemű, kissé csillámos kárpáti homokkő. 
949. - Visk (Huszti j.). 
Zöldesszürke, durvaszemű, porfiros szövetű dáczit, a melyet CSEN

GERY ÁRPÁD mérnökvállalkozó (Budapest) 1901 óta hídépítési czélokra 
használ. 

27. MAROS-TORDA VÁRMEGYE. 

950. -- Görgény-Libánfalva (Régeni alsó j.). 
Szürke, középszemű piroxén-andezit. 
f)51. - Mező-Pagocsa (Felsőmarosi j.). 
Alluviális, tarka, murvás kvarcz-kavics, a melynek összetételéhez 

fillites palák törmeléke is járul. A kavicsszemek egészen 0·10 mtr. át
mérőjűek. A kavicsbánya Maros-Torda vármegye és Kolozs vármegye 
érintkezésénél, Mező-Pagocsa és Mező-Szt.-György határában fekszik. 
Tulajdonosai gr. TELEKI LÁZSLÓ GYULA, KENDI lLoNA, SIMON LAJOS Mező
Szent-Györgyön és Mező-Pagocsán. Ezen kavics útkavicsolásra szolgál. 

952. - Oláh-Toplicza (Régeni felső j.). 
a) Fekete, aprószemű, tömör piroxén-(augit)-andezit, hosszukás, 

fénylő plagioklászokkal. A bánya a kolozsvár-szászrégen-tölgyesiállami 
közút 148-149 kmtr. közti szakaszában van. Tulajdonosa az Első szász
régeni tutajkereskedő társulat Szászrégenben. A termelt kövek átlagos és 
maximális nagysága 0· 1-1 ·0 mtr3• Faragott állapotban hidak építésére 
szolgál, nyers állapotban pedig útkövezésre. 3· 

b) Feketésszürke, aprószemű, tömör piroxén-andezib .A kőbánya, 
a melyből e minta való, az Oláh-Toplicza és Borszék k&m lévő állami 
közút 180-181 kmtr. közti szakaszában található. Tulajdonosa több kis
birtokos. A termelt kövek átlagos és maximális nagysága 0·1-0·5 mtr3 ; 

az összes termelés zúzott állapotban az utakra kerül. 
953. - Oláh-Toplicza (Régeni felső j.). 
Feketésszürke, aprószemű, tömör olivinbazalt. A kőbánya, mely

ben ezen kőzet fejtetik, a kolozsvár-szászrégen-tölgyesi állami út 158-
159 kmtr. közti szakaszában, már közel a csikvármegyei határhoz fekszik. 
Tulajdonosa több kisbirtokos. A termelt kövek átlagos és maximális 
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nagysága 0·1-1 ·0 mtr3• Nyers, illetve zúzott állapotban útkövezésre, 
faragott állapotban műtárgyak építésére használtatik e kőbánya terméke. 

28. MOSON VÁRMEGYE. 

954. - Bezenye (Rajkai j.). 
Murvás-homokos, · alluviáliskorú kavics, mely a község 1845 óta 

üzemben lévő kavicsbányájából származik. A kavicsbánya a községtől 

0·3 kmtrnyire K•re fekszik s benne évenkint mintegy 180 köbmtr. kavicsot 
termelnek a közeli állami út kavicsolása czéljából. Használtatik azonban 
ezen kavics egyéb építkezéseknél is. 

955. - Császárkőbánya (Nezsideri j.). 
a) Világos-szürke, tömör, foraminiferás lithothamniumos felső

mediterránkorú mészkő, a szt.-kereszti apátság kőbányáiból, a melyek a 
község D-i és K-i oldalán fekszenek. Bérlője AMELIN JózsEF (Császár
kőbánya). Ezen, gyéren egyes kvarczszemeket is tartalmazó kőzetből 

o·5-2•0 köbmtres darabokat fejtenek, a melyeket lépcsőfokokká és egyéb 
szerkezeti kövekké dolgoznak fel. Az évi termelés mennyisége v~ltozó. 

b) Sárgás, illetve kékesszürke, tömör, foraminiferás, lithothamniu
mos, felső-mediterránkorú mészkő, a szt.-kereszti apátság kőbányájából, 
mely a községtől 1/2 órányira K-re fekszik, s melyet BACHER NÁNDOR 
(Bécs) bérel. Ezen kőzetben szintén vannak egyes apró kvarczszemek. 
A fejtett darabok 0·5-2 mtr3 nagyok ; az évi termelés változó. E kőzet 
építésre, szobrok, sírkövek és lépcsőfokok faragására használtatik. 

e) Sárgás, tömör, foraminiferás, felső-mediterránkorú mészkő, a 
sit.-kereszti apátság tulajdonát képező s a község D-i oldalán lévő kő
bányából, melyet KRUCKENFELLNER NÁNDOR (Császárkőbánya) bérel. Ezen 
kőzet ép úgy, mint az előbbiek, építési czélokra, szobrászati munkákra 
és sírkövek faragására használtatik. 

d) Sárgás, tömör, foraminiferás, felső-mediterránkorú mészkő, a 
szt.-kereszti apátság tulajdonát képező s a községtől 3 /4 órányira K-re fekvő 
kőbányából, mely TEUSCHL KÁROLY \Császárkőbánya) pérletét képezi. A fej
tett darabok nagysága és az any::tgnak miként való felhasználása ugyan
olyan mint az előbbeni esetekben. 

95(). - Gáta (Rajkai j.). 
Murvás-homokos, negyedkori kavics, a község 1894 óta megnyitott 

kavicsbányájából, mely a községtől ÉNy-ra, a Lajtán túl, szemközt a 
malommal fekszik. E bányából utak kavicsolására évenkint átlag 80-
100 mtr8 kavicsot ásnak. 

95'1. - Hegyeshalom (Rajkai j.). 
Murvás-homokos, negyedkori kavics, a községi bányából, mely már 
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régi idő óta a község Ny-i részén létezik. A községnek egy másik kavics
bányája a község DK-i végében fekszik. Mind a két bánya évenkint átlag 
230 kbmtr. kavicsot szolgáltat útkavicsolási czélokra. 

958. - Köpcsény (Rajkai j.). 
Murvás-homokos, alluviáliskorú kavics, a község igen régi kavics

bányájából, mely a pozsonyi útra vezető hid mellett, a községtől ÉK-re 
fekszik. Ezen bánya anyaga útak kavicsolására használtatik. 

959. - Levél (Magyaróvári j.). 
Murvás-homokos, diluviális kavics, a községi kavicsbányából, mely

ből évenkint mintegy 380 mtr8 anyagot fejtenek útkavicsolásokra. Ezen 
bánya a községtől D-re fekszik. Hasonló kavicsot nyernek szintén a község 
tulajdonát képező É-i bányában is, hol évenkint hasonlóképen vagy 380 
mtr3 kavicsot termelnek. 

960. - Magyar-Óvár (Magyaróvári j.). 
a) Homokos-murvás, alluviáliskorú kavics, a főherczegi uradalom

hoz tartozó s 1850 óta üzemben lévő kavicsbányából, mely a községtől 
2·5 kmtrre ÉK-re fekszik. E gödörben évenkint átlag 100 mtr8-t ásnak 
útak kavicsolására. 

b) A községi 1889 óta fennálló kavicsgödörben, mely 2·5 kmtrre 
DK-re fekszik, évenkint szintén körülbelül 100 kbmtr. kavicsot termelnek. 

961. - Mikl<Jsfalu (Rajkai j.). 
Barnás, homokos-murvás, pontusi korú, kavics, a község kavicsbányá

jából, mely a községtől 1 kmtrnyire ÉNy-ra, a Zurányra vezető út mel
lett fekszik. Az évi termelés átlag 100 köbmtr., mit utak kavicsolására 
használnak. 

962. - .NemesvÖlfJY (Rajkai j.). 
Murvás-homokos, pontusi korú kavics, a község 1850 óta fennálló 

kavicsbányájából. A kavicsbánya 2 kmtrnyire fekszik D-re s a benne ter
melt kavics mennyisége évenkint átlag 100 köbmtrt tesz ki, mit útkavi
csolásra használnak. 

963. - Német-Járfalu (Rajkai j.). 
Murvás-homokos, negyedkori kavics, a község 1790 óta fennálló 

kavicsbányájából, a mely a községtől 0·1 kmtrnyire D-re fekszik. E bánya 
évenkint 400 köbmtrt szolgáltat útkavicsolásra. 

964. - Nyulas (Nezsideri j.). 
Sárgás, finomszemű, likacsos, foraminiferás, részben pedig sárgás, 

durvaszemű, likacsos, kavicsos, felső-mediterránkorú mészkő, Nyulas 
község két kőbányájából, mely 4 kmtrnyire ÉNy-ra fekszik. A kőbányák 
bérlője ABT JÁNOS. A termelt 'kövek 0·5-2·0 köbmtr. nagyok ; az évi ter
melés mennyisége változó. E kőzet építkezésekre, főleg pedig lépcsőfokok 

· kifaragására szolgál. 
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965. - Puszta-Somorja (Magyaróvári j.). 
Mnrvás·homokos, negyedkori kavics, a telkesgazdák 1845-ben a 

község DNy-i részén megnyitott kavicsbányájából. Távolsága a községtől 
0·4 kmtr. E bányában évenkint mintegy 250 mtr8 kavicsot termelnek, a 
mit kirostálva útkavicsolásra használnak. 

966. - Rajka. 
Murvás-homokos, negyedkori kavics, a község 1857 óta üzemben 

lévő kavicsbányájából, mely a községtől 3·0 kmtrnyfre ÉNy-ra fekszik. 
Ezen kavicsgödör évenkint 400 köbmtr. anyagot szolgáltat utak kavicso
lására. 

96'1. - Rajka. 
a) Murvás-homokos, alluviális korú kavics, a főherczegi hitbizományi 

uradalomhoz tartozó kavicsbányából, mely a község közvetlen D-i részén 
1842 óta létezik. Ez a kavicsbánya évenkint 400 köbmtr. útkavicsolásra 
való anyagot szolgáltat. 

b) Ugyanolyan kavics, a községi bányából, mely 1892-ben a község 
északi részén nyittatott. Innen is évenkint átlag 400 köbmtr. úti kavi
csot szállítanak. 

968. - Sásony (Nezsideri j.). 
a) Szürke, kvarczhomokszemes, foraminiferás, felső-mediterránkorú 

mészkő, füDER JózsEF (Sásony) kőbányájából, mely a községtől 3 kilo
méternyire ÉK-re fekszik. A termelt kövek 1-2 mtr3 nagyok, melyek 
nyers állapotban építkezésre, kifaragva pedig lépcsőfokok készítésére 
használtatnak. 

b) Sárgás, foraminiferás, puha, likacsos, felső-mediterránkorú durva· 
mészkő, özv. KLUPSZA MAGDOLNA kőbányájából, mely a községtől 3 kilo
méternyire ÉK-re fekszik. Ezen kőzet, mely 1-2 mtr3 nagyságú darabok
ban fejthető, nyersen és faragva különböző építkezési czélokra szolgál. 

e) Ugyanolyan kőzet, mint a b) alatti, özv. AMELIN MÁRIA tulajdo
nát képező s az előbbi mellett fekvő kőbányából. A fejtett darabok nagy
sága és kőzetének felhasználása is ugyanaz mint az előbbinél. 

d) Egészen ugyanolyan puha kőzet, mint az előbbiek, ABT JÁNOS 
kőbányájából, mely az előbbi kőbánya mellett fekszik. t 

e) Sárgásfehér, foraminiferás, lithothamniumos, likacsos, puha durva
mészkő, GuTTERNA LAJOS ú. n. Fehér kőbányájából, mely a községtől 

2 kmtrnyire Ny-ra fekszik. Ezen kőbánya kőzete többnyire faragva hasz
náltatik különböző építkezési és szobrászati munkálatokra. 

f) Szürkésfehér, lithothamniumos, foraminiferás, tömör, felső-medi
terrán mészkő, az ú. n. Czeindler bányából, mely a községtől 4 kmtrnyire 
É-ra, a sásony-brucki út mellett fekszik. Tulajdonosa a szt.-kereszti 
apátság, bérlője KRuCKENFELLNER NÁNDOR (Császár kőbánya). A termelt 
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kövek méretei 1-3 mtr3, az évi termelés mem1yisége változó. E kőzet 
többnyire faragott állapotban használtatik különböző épületi és szer1rnzeti 
köveknek, 

969. - Sásony (Nezsideri j.). 
Zöldesfehér, tömör, kristály,os, paleozóos kvarczit, a község kavics

bányájából, mely 2 kmtrnyire fekszik a községtől É-ra, a sásony-brucki 
útvonal mentén. Ezen kőbánya anyaga útkavicsolásra szolgál. 

910. - Szolnok (Magyaróvári j.). 
·Murvás-homokos, negyedkor.i kavics, a község tulajdonát képező s 

a község közvetlen DK-i szélén fekvő kavicsbányából, mely évenkint átlag 
450 mtr3 kavicsot szolgáltat a törvényhatósági utak fedésére. 

9'i'1. - Tarcsa (Magyaróvári j.). 
Murvás-homokos, negyedkori kavics, a község tulajdonát képező s 

a község közvetlen DNy-i szomszédságában fekvő kavicsbányából, mely 
évenkint a környező utak javítására 100 mtr3 kavicsot szolgáltat. 

9'i'2. - Tétény (Magyaróvári j.). 
Murvás-homokos, negyedkori kavics, a község tulajdonát képező s 

tőle É-ra fekvő kavicsbányából, a hol évenkint átlag az utak jókarban 
tartására 100 köbmtr. kavicsot termelnek. 

9'i'3. - Zurány (Rajkai j.). 
Sárgás, murvás-homokos, pontusi korú kavics, a község igen reg1 

kavicsbányájából, mely a községtől 1 kmtrnyire ÉNy-ra, a Gáta felé vezető 
vármegyei út mellett fekszik. Ezen kavicsgödörből évenkint mintegy 160 
köbméter anyagot ásnak útkavicsolási czélokra. 

29. NAGY-KÜKÜLLŐ VÁRMEGYE. 

9'i'4. - Alsó-Rákos (Kőhalmi j.). 
Világos-okkersárga, barnapettyes, tömött, felső-jurakorú mészkő, 

az 1873-ban megnyitott, Kecskés nevű községi kőbányából, mely a köz
ségtől 3 kilométernyire K-re, a M. Á. V. mentén fekszik. Bérlője POLLÁK 
DÁVID (Segesvár). E kőzet részint kavicsnak, részint pedig mészégetésre 
haszn!tatik. Az előbbi czélra évenkint 6000 köbmtr., az utóbbira 4000 
köbméter, vegyes czélokra pedig 2000 köbmtr. anyag fejtetik. 

9'i'5. - Alsó-Rákos (Kőhalmi j.). 
Sötétszürke, igen aprószemű bazalt, a községi Pityokás nevű kő

bányából, mely 1872-ben nyittatott meg és mely a községtől 0·5 kilo
méternyire É-ra, a m. kir. áll. vasút mellett fekszik. Ezen kőzet hidak 
építésére és utak kavicsolására szolgál, évenkint mintegy 2000 köbmtr. 
mennyiségben. 
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916. - Alsó-Rákos (Kőhalmi j.). 
Zöldes, :finomszemű dáczittufa, a községi kőbányából, melyet ez 

idő szerint FRIEDMANN ÁRMIN bérel. A kőbánya a rákosi vasúti állomással 
0·5 kmtrnyi viczinális úttal van összekötve. Ezen kőbánya terméke kisebb 
műtárgyakhoz használtatik, úgyszintén alkalmazták a botfalvi czukorgyár 
építésénél is. (M. K. Á. IV. 103.) 

911. - Datk (J;(őhalmi j.). 
Világos-szennyeszöld, kissé muszkovitos, palás dáczittufa, 
a) a községi, 1885-ben, a Kakuk oldalon, 1 ·5 kmtrnyire DK-re meg

nyitott kőbányából; 
b) a községi, 1885-ben, az Aszalvány éjszakja nevű ponton, a köz

ségtől 1 ·0 kmtrnyire DK-re fekvő kőbányából; 
e) ZÁMY LurrÁcs és Brnó JózsEF (N.-Ajta) tulajdonát képező, 1891-ben, 

a Körte-patak mellett, a községtől 5 kmtrnyire K-re nyitott bányából és 
d) az előbbiek birtokát képező, 1894-ben, a Róka-lik nevű ponton. 

a községtől 2 kmtrnyire D-re fekvő kőbányából. Ezen kőbányák kőzete 

faragva sírkövekre, lépcsőfokokra és hidépítésekre használtatik. A fejtett 
kövek egészen 2 mtr. hosszúak; az évi termelés 100-150 köbmtr. 

918. - Halmágy (Kőhalmi j.). 
Barnássárga, aprószemű, kissé muszkovitos dáczittufa, a község 

tulajdonát képező Vereshegy, Szorosalj a, Gógántető és Tilalmas nevű erdő
részekből, melyek a községtől 2-3 kmtrnyire É-ra és ÉNy-ra feksze· 
nek. E helyeken rendszeres kőbányászat nincsen, de azért ősidők óta itt 
fejtik a község lakói a saját szükségleteikre szolgáló építőkövet. 

919. - Halmágy (Kőhalmi j.). 
Tarka, poligén, alluviáliskorú, folyami kavics, az Oltból, mely 

kvarcz-, kárpáti homokkő-, tömött mészkő- és andezitgörgetegből áll. 
E kavics nagy mennyiségben termelhető az Olt partjain s kitűnő anyagot 
szolgáltat a közutak javítására. 

980. - Mátéfctlva (Kőhalmi j.). 
Szürke, aprószemű, likacsos piroxén-andezittufa, a községi kő

bányából, a mely a helyi szükséglet kielégítésére évenkint változó meny
nyiségben szolgáltatja az építőanyagot. 

981. - Olt-Bogát (Kőhalmi j.). 
Világos-szürke, fehér-mészpáteres, felső-jurakorú mészkő, az 1886-ban 

megnyitott községi kőbányából, mely a Praviczhegy oldalán, a községtől 
2 kmtrnyire DNy-ra, az országút mellett fekszik. A bánya bérlője BuuN 
ANTAL (Apácza). Ezen kőből mintegy 600 köbmtr. lesz fejtve, a minek 
legnagyobb részét úti kavics előállítására használják; válogatott darabjai
ból pedig kilométerkövet és hidépítésre való faragott követ készítenek. 
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982. - Sövénység (Kőhalmi j.). 
Tarka, poligén, alluviális patak-kavics, mely kvarcz, különböző 

homokkövek, menilitpala és tömött mészkövek görgetegéből áll. E kavics 
a községen átfolyó Hanfgraben patak medréből való, a honnét ember
emlékezet óta útkavicsolásra és a beltelkek feltöltésére hordják. 

30. NÓGRÁD VÁRMEGYE. 

988. - Abelovet (Gácsi j.). 
Világos- szürke, középszemű am:fibol-andezit, a község tulajdonát 

képező s tőle 0·50 kmtrnyire D-re fekvő, 1860-ban megnyitott kőbányá
ból, melyben évenkint 160 köbmtr. követ fejtenek különféle egyszerűbb 
falazásokra. 

984. - Al.~Ó-Petény (Nógrádi j.). 
Világos-őzbarna, tömött, eoczénkorú mészkő, lithothamniumokkal, 

foraminiferákkal és egyes, régibb mészkő· és egyéb kőzetzárványokkal, a 
mi szinét tarkítja. A kőbánya, mely a Kőhegyen, a községtől 2 kmtrnyire 
K-re fekszik, PRÓNAY ISTVÁNNÉ (Romhány) tulajdona. E kőbányában az 
átlag csak 0·20-0·60 mtr8-es darabokban fejthető kőzetből évenkint vagy 
470 mtr8 követ termelnek, mit csakis kizárólag útépítésre, alapozásra és 
kavicsolásra használnak. 

985. - AlsÓ-Szt1•egovet (Gácsi j.). 
Szürke, ritkás, likacsos piroxén-andezit, a községi, 1795-ben meg

nyitott Pravicska nevű kőbányából, melyből évenkint átlag 120 köbmtr. 
követ fejtenek ház- és hidépítkezésekre. 

986. - Alsó-Told (Sziráki j.). 
Sötétszürke, friss törésen kékesszürke, finomszemű, fluidális szövetű 

piroxén-andezit, VERES LAJOS (Kutassó) régebben megnyitott kőbányájá
ból. A bánya Alsó-Toldtól 2 kmtrnyire fekszik DK-re a szurdokban, vagyis 
a Bátkahegy D-i tövében, az apcz-szécsényi országút mellett. E kőbányá
ból évenkint 5-~GOO köbmtr. kőzetet fejtenek útépítési és útfentartási 
czélokra. 

987. - Alsó-Told, (Sziráki j.). 
Fehéres, tajtkőzárványos, biotitos dáczittufa, a községtől 1 kmtrnyire 

DK-re fekvő ú. n. szurdoki kőbányából, mely VERES LAJOS tulajdona. 
A bánya 1887-ben lett megnyitva s azóta kisebb-nagyobb - évenkint 
átlagosan 100 köbmtrnyi mennyiségben - szolgáltatja a könnyű fajtáju 
épületkövet. Ezen bánya tőszomszédságában barnás, apró konglomerátos 
piroxén-andezittufa fordul elő, melynek szépen kibuvó padjai kőbánya
nyitásra alkalmas pontot nyujtanának. 
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988. - Andrásfalva (Füleki j.). 
Tarka, főleg mogyoró-diónagyságú kvarcz-, e mellett gránit- és 

gnájszgörgetegből álló, diluviáliskorá kavics, a gr. GYÜRKY ÁBRAHÁM (Kis
Terenne) tulajdonát képező és a községtől 0·4 kmtrnyire D-re fekvő kavics
bányából, mely e ponton emberemlékezet óta van használatban. Az évi 
termelés 500 mtr3, mit útkavicsolásokra használnak. 

98!J. -- Balassa-Gym·nutt. 
Világos-színű, alluviális kvarczkavics, az önkéntes tűzoltók bérle

tében lévő városi telekről, a várostól 1 kmtrnyire É-ra. Évenkint 500-
600 köbmtr. kavicsot termelnek e bányában, leginkább a gyalogjárók 
borítására, de azonkívül egyéb kavicsolásokra is. 

990. - Bánk (Nógrádi j.). 
Szürkésfehér, aprószemű, kissé meszes, eoczén homokkő, báró 

ANDREÁNSZKY GÁBOR (Alsó-Petény) 1880-ban megnyitott kőbányájából, mely 
a Nagyhegyen, a községtől 1 ·7 kmtrnyire fekszik. A fejthető darabok 
maximális méretei 2·ox1·ox1·0 mtr. E kőzet nyersen és faragottan lesz 
felhasználva építkezésekre, hídépítésre, útalapozásokra és kövezésekre. 
}Jvi termelés 500 köbmtr. A bánya bérlője HoFJ\IANN DÁVIDNÉ (Bánk). 

9!>1. - Becske (Sziráki j.). 
Barnásszürke, aprószemü piroxén-andezit, egyes nagyobb, táblás 

plagioklászokkal, a becskei közbirtokosság 1890-ben megnyitott kőbányá
jából. Az ú. n. Martonréti kőbánya a kelecsényi pusztától 2·5 kmtrnyire 
fekszik Ny-ra, a balassagyarmath-versegi út közelében. Jelenleg éven
kint mintegy 100--150 köbmtr. anyagot fejtenek benne, mit leginkább 
útkavicsolásra használnak. Egyes darabokból azonban útoszlopokat is ké
szítenek. 

9!>2. - Berezel (Sziráki j.). 
Szürke, doleritos szövetű piroxén-andezit, NAIZER MIHÁLYNÉ 1889-ben 

megnyitott máléoldali kőbányájából, mely 0·5 kmtrnyire É-ra fekszik. 
Évenkint 200--300 köbmtr. követ fejtenek ezen bányában, mit leginkább 
útépítési és útfentartási czélokra, ritkábban kút- vagy pinczefalazatokra 
szoktak liasználni. 

9!J3. -- Bér (Sziráki j.). 
Barnásfehér, tömör, oolitos-foraminiferás, szarmatakorú mészkő, 

DuDÁS MrnÁLY régi kőbányájaból, mely 0·5 kmtrnyire a községtől É-ra, 
dombtetőn fekszik. A fejtett darabok 20-80 cmtr. átmérőjűek, az évi 
termelés csekély, mivel -- nyersen és faragva - csakis a községi épít
.kezéseknél haszná~ják. 

994. - Bé1• (Sziráki j.). 
Szürke, doleritos piroxén·andezit, az 1882-ben megnyitott községi 

kőbányából, mely a községtől 0·5 kmtrnyire DK-re fekszik. Neve Dolinkai 

Dr. Schafarzik F. A magyar kő únyúk. 12 
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kőbánya s kőzete kisebb darabokban évenkint átlag 200-300 köbmtr. 
mennyiségben lesz fejtve, mit útfentartásra, kútfalazatokra és ház-alapo
zásokra használnak. 

995. - Berzencze (Losonczi j.). 
Fehéres, szericzites kvarczitpala, az 1893-ban megnyitott KosTYÁL 

GYÖRGY tulajdonát képező kőbányából, mely a községtől t ·2 kmtrnyire 
É-ra, a Háj nevű hegyen fekszik. Évenkint mintegy 200 köbmtrt fejte
nek, mit alapfalazatokra és úti kavicsolásokra használnak. 

996. - Bolgá1•om (Füleki j.). 
a) Szürke, finomszemű bazalt, AL1T1sz MIKLÓS <Sid) 1890-ben meg

nyi_tott kőbányájából, mély a községtől 1 kmtrnyire K-re fekszik. Az itt 
termelni szokott kőzet - évenkint átlag 100 köbmtr. - útépítésre és 
kavicsolásra való. 

b) Hasonló bazalt, a mélyvölgy-kútfői bányából, mely CoBURG
KoHÁRY FÜLÖP hg. tulajdona. A fejtő hely 7·0 kmtrnyire fekszik a füleki 
vasúti állomástól ÉK-re; rendes üzem azonban még nincsen. (M. K. Á. 
IV. 89.) 

e) Hasonló bazalt, a Kis-Sebesi gránit r.-t. kőbányájából, mely a 
füleki. vasúti állomással 5 kmtrnyi viczinális úttal van összekötve. Éven
kint 500,000 utczaburkolati követ állítanak benne elő, miből Budapesten 
a váczi körutat stb., továbbá Losoncz és Szatmár városainak utczáit kövez
ték. (M. K. Á. IV. 90.) 

!J97. - Bo1·osznok (Gácsi j.). 
Barnásszürke, középszemű, ritkás piroxén-andezittufa, az 17%-ben 

megnyitott községi Barátka nevű kőbányából, mely a községtől 0·05 kilo
méternyire K-nek fekszik. ÉYenkint 200 köbmtrt fejtenek benne, mit 
részint nyersen, részint megfaragva használnak építőanyagnak. 

998. - Buda-Le1wta (Gácsi j.). 
Zöldes szericzites csillámpala, az 1895-ben megnyitott községi 

doskaliczi kőbányából, mely 0·5 kmtrnyire a községtől K-re fekszik. E kő
zet azelőtt házépítésekre használtatott, jelenleg azonban üzemen kivül van. 

999. -- Buják (Sziráki j.). 
Fehér, cerithiumos, szarmatakorú durva mészkő, az igen régi idő 

óta fennálló Virágos nevű kőbányából, mely 1 kmtrnyire fekszik a köz
ségtől Ny-ra. A bánya tulajdonosai gr. KÁROLYI GYULA örökösei. E kőzet 
1 mtr3 nagyságú darabokban is fejthető s mivel könnyen dolgozható, 
épületkőnek igen kedvelik. AzonkiYül mészégetésre is szolgál. Az évi ter
melés 1000 köbrntr. 

1000. - Buják (Sziráki j.). 
Sötétszürke, középszemű, tömör piroxén-andezit, az 1878-ban meg

nyitott Fagyos nevű kőbányából, mely Buják község északi oldalán fek-
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:szik. Tulajdonosai gr. lUROLYI GYULA örökösei. A kőzet 0·50-0·60 mtres., 
<larabokban is fejthető s nyers darabokban kút- és házfalazásokra szolgál; 
.-azonkivül útépítési és kavicsolási czélokra is. A bánya rendes üzemben 
nincsen. 

1001. - Buják (Sziráki j.). 
· Pontusi korú homok és kavics, gr. KÁROLYI GYULA örököseinek 

kavicsbányájából, mely mintegy 300 mtr2 nagyságú tei·ületen, 1 ·5 kilo
méternyire a községtől D-re fekszik. 1891-ben 500 köbmtr. homokot ter
meltek betonozásokhoz, azóta ezen, különben régi időktől fogva megnyi
tott bánya csak időközönként vétetik művelés alá. 

1002. - B·usa (Szécsényi j.). · 
Világos-szürke andezittufa, a gr. ZrnHY-senioratus uradalmához 

tartozó és a községtől 3 kmtrnyire É-ra fekvő kőbányából, a mely 1886-ban 
lett megnyitva. E kőbányából jelenleg csakis az uradalom szükségleteit 
fedezik és leg:nkább házépítéshez, meg egyéb falazásokhoz használják. 

1003. - Cseh-Brezó (Losonczi j.). 
Világos-barnás, durvaszemű gnájsz, kevés fehér csillámmal, a köz

ségi igen régi kőbányából, mely a községtől 0·4 kmtrnyire ÉK-re fek
Bzik. Évenkint mintegy 100 köbmtr. követ fejtenek belőle különböző 
falazatokhoz. 

1004. - Csengerháza (Füleki j.). 
Sötétszürke, aprószemü piroxén-andezit, ALMÁSSY lsTv . .\N (Tiribes) 

súlyomi kőbányájából, mely emberemlékezet óta van használatban, s a 
községtől 2-6 krntrnyire DK-re fekszik. Az évi termelés 250 mtr3, mit 
útépitésekre és útkavicsolásra használnak. 

1005. - Diós-Jenő (Nógrádi j.). 
Sötétkékes-szürke, középszemű piroxén-andezit, az 1887-ben meg

nyitott ALMÁSY D.-féle kőbányából, mely a Sáros-hegyen, a községtől 
.3 kmtrnyire ÉNy-ra fekszik. Bérlője GLASNER JózsEF (Budapest) évenkint 
2000 köbmtr. követ termeltet e ponton, mit kizárólag útalapozásokra és 
kavicsolásokra szoktak felhasználni. 

1006. - Divény (Gácsi j.). 
a) Vörhenyes-fehér, finomszemű kristályos mész, az 1855-ben 

megnyitott gr. ZICHY-féle velkihegyi kőbányából, mely 1 kmtrnyire fek
:Szik DNy-ra. Évenkint 75 köbmtr. mészkövet fejtenek benne építkezé
sekre, útkavic_solásra és mészégetésre. 

b) Hasonló az 1885-ben megnyitott községi, Tományová nevű kő
:bánya kőzete is, mely 0·3 kmtrnyire fekszik a községtől D-re, s mely
ben évenkint 120 köbmtr. követ fejtenek mészégetésre, falazásokra és 
.nti kavicsolásokra. 

12* 
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100'1. - Divény-Oroszi (Gácsi j.). 
Szürke, középszemű, tömör piroxén-andezit, az 1890-ben megnyi

tott MosKov JÁNos-féle Doskalki I. nevű bányából, mely 1 ·0 kmtrnyire 
fekszik a községtől D-nek. Évenkint átlag 20 köbmtrt fejtenek, mit kő
falazásokra és házalapozásokra használnak. 

1008. - Divény-Oroszi (Gácsi j.). 
Világos-szürke, fehér, tajtkőzárványos, ritkás amfiból-augit-andezit

tufa, az 1850-ben megnyitott községi Doskalki II. nevű kőbányából, mely 
a községtől 1 ·0 kmtrnyire DK re fekszik. E bányában évenkint 300 köb. 
méter követ fejtenek, mit leginkább falazásokra használnak fel. 

1009. - Dobrocs (Gácsi j.). 
Fehér, zsírfényű kvarcz, mely nyilván ereket képez az e vidéki 

kristályos palákban. A kőbánya, melyben e kvarcz előfordul, 1867-ben 
lett a Poliszko-diilőben, a községtől 1 ·7 kmtrnyire K-re megnyitva. Magá• 
ból a kőbánya kőzetéből évenkint 100 köbmtrt termelnek, mit nyersen 
közönséges építkezési czélokra használnak. ' 

1010. - Dolány (Szécsényi j.). 
Sötétszürke, friss törésén kékes, doleritosszövetű piroxén-andezit„ 

IVÁNKA ÖDÖN karpi pusztájához tartozó kőbányából, melyet 188!}-ben a 
dolányihegy D-i végén, a Megyerre vezető út közelében nyittatott. E kő
bányának tömör kőzete nagyobb alkalmazást ezidő szerint még nem 
nyert, de útkavicsolásra jó anyagot szolgáltatna. 

1011. - Ecseg (Sziráki j.). 
Fehér, cerithiumos, szarmatakorú durva mész, a régi községi kő

bányából, mely 1 kmtrnyíre DNy-ra, a Sándor-hegyen, a szőlők végénél 
fekszik. A bánya 50 mtr. hosszú falában látni keményebb és puMbb 
padokat. E kőzet könnyű faraghatásánál fogva közkedveltségű építőkő s 
legutóbb az ecsegi ujonnan épített templomot is ebből a mészkőből épí
tették. Kőfejtés csak alkalomadtán történik. 

1012. - Endrefalu (Szécsényi j.). 
Sötétszürke, friss töréslapján kékes, doloritosszövetű piroxén-ande· 

zit, a községi kőbányából. E kőbánya, valamint még azonkívül egyes 
vájások a községtől 1 ·5 kmtrnyire Ny-ra, a szécsényi út közelében fek
szenek. E kőzet alapfalazásokra, legfőképen azonban útkavicsolásra hasz
náltatik, évenkint mintegy 800-1 OOO köbmtr. mennyiségben. 

1013. - Felső-Petény (Nógrádi j.). 
a) Barnásfehér, aprószemű, eoczénkorú homokkő, SPÉT FERENCZ 

1884-ben, a Szarvas-árokban megnyitott kőbányájából, mely 3 kmtmyi 
távolságban fekszik a községtől DK-re, még pedig közvetlenül a törvény
hatósági út mellett. Ezen homokkőből fejthetők 2 mtr. nagyságú darabok 
is és az évi termelés átlag 250 köbmtr., mit faragott állapotban hid- és ház-
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-€pítésekre, oszlopok, emlékkövek, kerékvetők és köszörűkövek készítésre 
basználnak fel. Az évi termelés 250 köbmtr. 

b) Világos-szürke, durvábbszemű, likacsos homokkő, az 1860-ban 
megnyitott, ugyancsak SPÉT FERENcz-féle kőbányábol, mely a Nagy-hegyen 
F.-Peténytől 3·1 kmtrnyi távolságban fekszik. E homokkő szintén közel 
2 mtr. nagyságú darabokban fejthető s csak úgy mint az előbbi, faragva 
építkezésekhez, azonkívül nyers állapotban útalapozásokhoz is használ
tatik. Az évi termelés 200 köbmtr. 

e) Vörhenyes, finomszemű homokkő, a borokahegyi kőbányából, 
mely szintén SPÉT FERENczé. A kőbánya 2·5 kmtrnyi távolságban fekszik 
a községtől. A fejtett darabok legnagyobb dimenziói 2x0·8x0·75 mtr. 
Az átlagos évi termelés 100 mtr3 , mi~ nyersen közönséges építkezésekre, 
faragottan pedig műköveknek használnak. 

1014. -- Felső-Sztregova (Gácsi j.). 
Világos-szürke, középszemű, ritkás, likacsos piroxén-andezit, az 

1830-ban megnyitott községi s a községtől 0·05 krritrnyire ÉK-re fekvő 
Komin nevű kőbányából, melyből évenkint átlag 240 köbmtrt fejtenek, 
mit nyersen és faragva használnak építőkő gyanánt. 

1015. - Felső-Tiszovnyik (Gácsi j.). 
Barnásszürke, brecsiás piroxén-andezittufa, az 1830-ban megnyi

tott községi, a községtől 0·05 kmtrnyire D-re fekvő kőbányából, melyben 
évenkint 100 köbmtr. követ fejtenek, mit nyersen és faragva falazásokra 
használnak. 

1016. - Fülek. 
a) Szürke, olivinszemeket és amfibolzárványokat tartalmazó bazalt, 

a mezővárostól 2 kmtrnyire K-re fekvő Villemkőnek nevezett kőbányá
ból, melyet 1895-ben STEPHÁNI LAJOS (Budapest) nyittatott meg. Évenkint 
1200 mtr3 követ fejtenek e kőbányában útépítési és kavicsolási czélokra. 

b) Fekete, tömött bazalt, egyes olivin- és amfibolzárványokkal, 
CsuKAY FERENcz 1895-ben megnyitott kőbányájából, mely Sárkánycsapás 
neve alatt ismeretes és a mezővárostól 2 krntrnyire ÉK-re fekszik. Az évi 
termelés 1200 köbmtr., mit útépítes és útkavicsolásra használnak. 

e) Sötétszürke, tömött, amfibolzárványos bazalt, a város tulajdonát 
képező haraszti dűlőből, mely a mezővárostól 3·0 kmtrnyire DNy-ra fek
szik. Tulajdonképeni kőbánya e ponton nincsen, de az itt található kő

lapok már régi idők óta járdakövezésre lesznek felhasználva. Alighanem 
ez azon bánya, melyet legújabban a Kissebesi gránitbánya r.-t. szerzett 
meg, melyet azonban a kedvezőtlen fekvés miatt nem miveltet. (M. K. 

_Á.. IV. 91.) 
1017'. -- Fülek-Püspöki (Füleki j.). 
Szürke, mMlófélben lévő bazalt, a községi kőbányából, mely 2·0 
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kilométernyire Ny-ra fekszik. Évenkint mintegy 35 köbmtr. követ fej
tenek benne, mit útépítésre és útkavicsolásra használnak. 

1018. -- Fíírész (Gácsi j.). 
Szürkés, durvaszemű csillámos gnájsz, az 1869-ben megnyitottc 

községi, a községtől 0·5 kmtrnyire K-re fekvő Bohács nevű kőbányából. 
Azelőtt ezen gnájsz padjait házépítésre használták, jelenleg azonban szü
netel a bánya. 

1019. - Gácsfalu (Gácsi j.). 
Zöldes, középszemű gnájsz, a községi, 1887-ben megnyitott kő

bányából, mely a községtől 2 kmtrnyire ÉNy-ra fekszik. Évi termelés' 
mintegy 40 köbmtr., mit a községben alapfalazásokra használnak. 

1020. - Gács-Lehota (Gácsi j.). 
Szürke, durvaszemű, ritkás piroxén-andezittufa, a községi kőbá

nyából, a melyben évenkint átlag 80 kbmtr. követ fejtenek, mit nyers. 
állapotban házépítésre, faragva pedig hídépítésekre használnak. 

1021. - Gergely/alva (Gácsi j.). 
Zöldes, középszemű gnájsz, a GAFRIK JÁNOS és PÁL tulajdonát ké

pező s a községtől ÉK-re fekvő Naskalicsku nevű kőbányából, melyben 
évenkint átlag 80 kbmtr. mennyiségben alapfalazásokra és űtkészítési czé
lokra fejtenek köveket. A bánya 1878-ban lett megnyitva. 

1022. - lliny (Balassagyarmati j.). 
Szürke, friss törési lapján kékes, aprószemű piroxén-andezit, a. 

községi, 1891-ben megnyitott kőbányából, mely a felsőtábi puszta határá
ban, a községtől 1 ·5 kmtrnyire K-felé fekszik. Ez a kőbánya csak a köz
ségi gazdák saját szükségleteit elégíti ki s így a termelés évenkint csak 
csekély. Alapfalazásokra és útkavicsolásra szolgál. 

1023. - Jobbágyi (Sziráki j.). 
Szürke, aprószemű piroxén-andezit, PoszTÓCZKY lvÁN kisjobbágyi 

nevű kőbányájából, mely 2 kmtrnyire ÉK-re fekszik és a jobbágyi vasuti 
állomással gőzmozdonynyal is járható sínpárral van összekötve. Éven
kint 7000-8000 köbmtr. követ törnek e bányában kizárólag "átépítési és 
útkavicsolási' czélokra. E bánya igen régóta van megnyitva s jelenlegi 
bérlője SzÁNTÓ MIKSA (Tar). 

1024. - Kálnó (Losonczi j.). 
Vörhenyes-fehér, szericzites, jól rétegezett kvarczit, az 1892-ben 

megnyitott KRuTKÓ PÁL és TsAI kőbányájából, mely a községtől 3 kmtr
nyire ÉNy felé, a Szkalicza-hegyen fekszik. E kőzet évenkint néhány 
száz köbmtr. mennyiségben utakra való kavicsnak lesz felhasználva. 

1025. - KarancsaJja (Füleki j.). 
Túlnyomólag fehér, diónagyságú kvarczból álló, diluviáliskorú ka· 

vics, a községi, emberemlékezet óta fennálló kavicsgödörből, mely bent. 
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a községben fekszik. Az évi termelés 50 mtr3 , mit útkavicsolásra hasz
nálnak. 

1626. - Karancs-BP-rény (Füleki j.). 
Sárgásszürke, középszemü, mediterránkorú homokkő, a W EISBENBACHER 

TESTV. (Budapest) tulajdonát képező igen régi bányából, mely a községtől 
3 kmtrnyire K-re, a Karancs-hegységben, a Farkasleső nevű ponton fek
szik. Évenkint mintegy 200 mtr3 anyagot termelnek benne, mit faragott 
állapotban hidak és magas építményekhez használnak. 

102'1'. - Karancs-Berény (Füleki j.). 
a) Tarka, túlnyomóan kvarczból, alárendelten kristályos palagör

getegből álló cliluviáliskorú kavics, mely emberemlékezet óta a község
től K-re fekvő kavicsgödörből lesz ásva. Ezen diónagyságú kavicsból 
évenkint mintegy 40 köbmtrt használnak el útkavicsolásokra. 

b) Szürke, murvás homok, ru község Ny-i részén fekvő homokbányá
ból, a melyből évenkint mintegy 50 köbmtrt ásnak főleg vakolat készí
tésére. Mind a két bánya a községé. 

1028. -- Katalin (Nógrádi j.). 
Szürké3fehér, tömött, felső-triaszkorú (ú. n. dachstein-) mészkő, a 

váczi püspöki uradalomhoz tartozó s 1854-ben megnyitott kőbányából, 
mely a Naszál-hegy oldalán, a czigányárokban, a községtől 1 kmtrnyire 
K-re fekszik. Az évi kőtermelés 2000 köbmtr., mit útalapozásokra és 
kavicsolásra, főleg pedig métrnégetésre használnak. A bánya bérlői RENNER 
MÁTYÁS (Vácz) és BILL JózsEF (Nagy-Maros). 

1029. - Kékkő (Balassagya,rmati j.). 
Szürke, aprószemű, homokkőszerű, laza piroxén-andezittufa, a 

községi régi, s tőle 2 kmtrnyire az országút mellett, a 23. és 24. kmtr. 
szakasz közt fekvő kőbányából, a melyből évenkint 100-150 mtr8-t nyer
sen és faragottan használnak különböző építési czélokra. 

1030. - Keszef! (Nógrádi j.). 
Fehér, tömött, felső-triaszkorú (ú. n. dachstein-) mészkő, HuszÁR 

BÉLA 1886-ban nyitott kőbányájából, mely a községtől 2 kmtrnyire K-felé 
fekszik. Évenkint 520 mtr8 követ fejtenek e kőbányában, mit útépítésre 
és útkavicsolásra használnak. 

1o:n. - Kis-JJlaros (Nógrádi j.). 
Szennyes-fehér, likacstalan, lithothamniumos, felső-mediterránkOTú 

mészkő, a kelemenhegyi kőbányából. (1'I. K. A. I. 90.) 
1032. - Kis- és Nagy-Gécz (Szécsényi j.). 
Sötétszürke, friss törési lapján kékes piroxén-andezit, a községi 

kőbányából, mely a Géczi-puszta felett, a dolány-megyeri úttól D-re 
fekszik, Nagy-Gécztől 2 kmtrnyire Ny-ra. Évenkint mintegy 150-200 köb
méter követ fejtenek e kőbányában leginkább útkavicsolási czélokra. 
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1033. -- Kis-Romhány (Losonczi j.). 
Szürkés és sárgás, sávos, finomszemű, alsó-mediterránkorú homokkő, 

id. SZAKÁLL BARNABÁS (Losoncz) kőbányájából, mely a Romhány pusztától 
1 ·5 kmtrnyire DK felé fekszik, a rapp-salgótarjáni út közelében. E kő
zetet legújabban tárták fel s az eddig kifejtett mennyiséget építkezésekre 
használták. 

1034. - Kis-Tugár (Gácsi j.). 
Fehér, aprószemű kristályos mész, gr. FORGÁCH JÁNOS gácsi ura

dalmához tartozó kőbányájából, mely 1876-ban lett a községtől 1 ·0 kilo
méternyire K-re megnyitva. Bérlője KLEIN SAMU, ki évenkint 4000 köb
méter mészkövet fejt mészégetés czéljából. 

1035. - Korlát (Füleki j.). 
Feketésszürke, tömött bazalt, RoHEIM NÁTHÁN (Budapest) tengely

tőkehegyi kőbányájából. A kőbánya 7 kmtrnyire fekszik a balogfalvi vasúti 
állomástól Ny-ra, a melylyel keskenyvágányú vasúttal össze van kötve. 
A bánya 1896-ban nyittatott meg és az évi termelés körülbelül 30,000 mtr3 , 

mit Budapest számára burkolati koczkakövekké dolgoznak fel. Ugyszintén 
használják Miskolczon, Aradon, Nagyváradon, Verseczen és Ujvidéken 
utczakövezésekre. (M. K. Á. II. 72.) 

1036. --- Kósd (Nógrádi j.). 
Barnásfehér, tömött, felső-triaszkorú, ú. n. dachstein-mészkő, az 

1882-ben megnyitott_s a váczi püspöki uradalomhoz tartozó kőbányából, 
mely a Naszál oldalán, a községtől 2·28 kmtrnyire ÉNy-ra fekszik. E kő
bányát Csurgónak nevezik. Évenkint 260 mtr3 követ fejtenek e bányában, 
mit kizárólag útkavicsolásra használnak. 

1037'. - KÓsd (Nógrádi j.). 
Világos-őzbarna, eoczénkorú mészkő, a váczi püspökségi uradalom

hoz tartozó, 1859-ben megnyitott Pádimenum nevű kőbányából, mely 
1 ·28 kmtrnyire fekszik ÉNy felé, a Naszálhegy oldalában. E kőzet lapos 
rétegekben fordul elő s ezért könnyen fejthető. Évenkint 3000 kbmtr. 
követ termelnek e bányában, mit útalapozásokra és kavicsolásra, faragva 
pedig kövezésre és hidépítésre is használnak. 

1038. - Kotman-Lehota (Gácsi j.). 
Vasrozsdafoltos, különben fehér, kissé muszkovitos kvarczit, az 

1885-ben megnyitott GLIMBOCKY GuszTÁv-féle Hrb nevű kőbányából, mely 
a községtől 50 mtrnyire K-re fekszik. E bánya jelenleg nem míveltetik. 

1039. - Lapujtő (Füleki j.). 
Feketésszürke, fehér-mészpáteres, meszes, finoman homokszemes, 

karbonkorú agyagpala, MocsÁRY ÖDÖN (Borsos-Berenke) 1890-ben meg
nyitott bányájából, mely a községtől 3·2 kmtrnyire KDK-re, a Karancs 
tövében fekszik és Bobonyir neve alatt ismeretes. Évenkint 200 köbmtrt 
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fejtenek benne, mit nyers állapotban útalapozásra és útfedésre hasz
nálnak. 

1040. - Lapujtő (Füleki j.). 
Szürke, durvaszemü, apró, zöldes, glaukonitos szemcséket tartal

mazó, mediterrán homokkő, a régi idők óta létező községi bányából, mely 
a községtől 3·08 kmtrnyire KDK-re fekszik és mint Zsadányi kőbánya 
ismeretes. Az évi kőtermelés 140 köbmtr., mit faragott állapotban hidak 
és magasépítményekhez használnak. 

1041. - Láz·i (Füleki j.). 
Feketésszürke, tömött, bőven olivinszemeket és amfibol-zárványokat 

tartalmazó bazalt, BEMERKY ÁRPÁD kőbányájából, mely a községtől 2·7 
kilométernyire DK-re fekszik. A bánya emberemlékezet óta létezik és 
anyaga útépítésre és útkavicsolásra szolgál, a mely czélokra évenkint 
mintegy 600 köbmtr. követ fejtenek. 

1042. - Legénll \Nógrádi j.). 
a) Barnásfehér, lithothamniumos, eoczénkorú mészkő, ScHRECKER 

IzrnoR 1845-ben megnyitott kőbányájáhól, mely a Kőhegyen, a községtől 
3 kmtrnyire Ny-nak fekszik. Évenkint mintegy 200 köbmtr. követ fejte
nek e bányában, útépítési és kavicsolási czélokra. 

b) Vörhenyes-fehér mészkő, az 1880-ban nyitott községi kőbányá
ból, mely szintén 3·0 kmtrnyire Ny-ra, a Kőhegyen fekszik. Az évi ter
melés mennyisége 80 mtr3, mit kizárólag útkavics előállítására használ
nak fel. 

1043. -- Lócz (Szécsényi j.). 
Szürke piroxén-andezit, melynek mállásnak induló mintája a gróf 

lliDIK-féle 1888-ban megnyitott s a zsúnyi pusztától 1 kmtrnyire K-re 
fekvő kőbányából származik. Ezen kőzetből évenkint 150-200 köbmtr. 
kő lesz fejtve leginkább útkészítési és útjavítási czélokra. 

1044. - Lónyabánya (Gácsi j.). 
Zöldes, durvaszemü gnájsz, az 1835-ben megnyitott községi, a köz

ségtől 0·2 kmtrnyire D-re eső Kuncsore nevű kőbányából, melynek kőzete, 
évente átlag 120 köbmtr., közönséges falazásokra szolgál. 

1045. - Lőr·inczi (Sziráki j.). 
a) Sötéts:-.ürke, friss törésben kékesszürke, finomszemű, majdnem 

tömött piroxén-andezit, LóNYAY ALBERT régi, mulatóhegyi kőbányájából, 
mely a községtől 2·5 kmtrnyire K-re fekszik. Bérlője KLAUBER és VAJDA 
czég Budapesten. Ezen bányából különösen az elmult két évtizedben szállí
tottak igen sok zúzott kavicsot a budapesti és egyéb utak kikavicsolására. 

b) A cseremontai községi kőbánya kőzete hasonló az előbbihez. 

E kőbánya 1888-ban lett a községtől 3 kmtrnyire ÉK-re, a községi lege· 
lőn megnyitva. Ezen bányában a piroxén-andezit görgetett kisebb-nagyobb 
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tuskókban fordul elő homok között. A megnyitás óta 1895-ben lett e 
bánya erősebben igénybe véve, midőn 1500 köbmtrt fejtettek benne út
építési és kavicsolási czélokra. 

e) A perjéspusztai, jócsengési bánya kőzete tömött, fluidális szövetű 
piroxén-andezit. Tulajdonosa ScHossBERGER HENRIK és REzső (Budapest). 
Bérlője BRAUN JózsEF (Budapest). A bánya a Perjés-puszta tőszomszédsá
gában, az apcz~~hatvani országút mellett, Lőrinczitől 4 kmtrnyire ÉK-re 
fekszik. E bánya mezei vasúttal van összekötve a selypi vasúti állomás
rnl. E bányából évenkint 7000-8000 köbmtr. anyagot fejtenek, kizárólag 
útkavicsolási czélokra. Megnyitása a 80-as években történt. 

d) Barnásszürke, durvábbszemű, tömör piroxén-andezit, ScHoss
BERGER HENRIK és REzső Haránki nevű bányájából, mely a selypi vasúti 
állomástól 4, kmtrnyire K-re, 1 kmfrnyire a hegyek között fekszik. Ennek 
a bányának is van mezei vasútja, mely a vasúti állomással összeköti. 
A megnyitási évben (18!)'.3) e kőzetből 400 kbmtr. lett fejtve, később azon
ban a bánya szünetélt. Ez a kőzet is kizárólag mint úti kavics nyert 
alkalmazást. 

1046. - Lőrinczi (Sziráki j.). 
Szürke, részben konglomerátos piroxén-andezittufa, ScHoSSBERGER 

H. és R. Fehér kőbányájából, mely ősrégi s mely a Perjés-pusztától 
1 kmtrnyire DK-re fekszik. Ez a bánya keskenyvágányú mezei vasúttal 
van a selypi vasúti állomással összekötve. Ez idő szerint nincsen üzem
ben, de bányaterjedelme régebb időkbeni nagy termelésre vall. A kőzet
ben ritkán előforduló hasadékok tetszésszerinti nagyságú darabok terme
lését engedik. E kőzet azelőtt és időközönkint most is, faragott állapotban 
épületkőül szolgál. Traszczement készítésre is igen alkalmas. 

104'1'. - Lupocs (Gácsi j.). 
Szürke, középszemű, ritkás piroxén-andezittufa, a gróf FoRGÁCH 

JÁNOS gácsi uradalmához tartozó antolikhegyi kőbányából, mely 1 ·5 kilo
méternyire a községtől É-ra fekszik. Évenkint 120 köbmtr. követ fejtenek 
benne, mit nyersen ház-, faragottan pedig hídépítésre használnak. A bánya 
1870-ben lett megnyitva. 

1048. - Lupocs (Gácsi j.). 
Fehér, finomszemű tajtkőtufa, a községi, 1860-ban megnyitott kő

bányából, mely a közsé&től o·5 kmtrnyire K-re fekszik. Ezen kőbánya 
terméke - évenkint mintegy 150 köbmtr. - különböző egyszerűbb épít
kezésekre szolgál. 

1049. - Málnapatal~ (Losonczi j .). 
Barnás, durvaszemű, csillámos gnájsz, KumNKA J. K. örököseinek 

1893-ban megnyitott Pod binyiszkov nevű kőbányájábó1, mely a község
ől 0·1 kmtrnyire É-ra, az Ipoly bal partján fekszik. Az átlag 0·40 mtr8-es 
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kőzetből évenkint vagy 1500-2000 mtr3 lesz fejtve, mit útépítésekre, 
kavicsolásokra és házalapozásokra használnak. 

1050. - ..1.lfarczal (Balassa-Gyarmathi j.). 
Sötétszürke, friss törésén kékes, doleritos piroxén-andezit, a köz

ségi kőbányából, mely a Kőhegyen, a surányi határon, Marczaltól 2-2·5 
kilométernyire Ny. felé fekszik. Az 1876-ban megnyitott kőbánya rendes 
üzemben nincsen, a mennyiben a kőzet csak a község saját használatára 

-szolgál. E kőzetet főleg alapfalazásokra, azonkívül pedig útépítési czélokra 
használják föl. 

101''1. - J.Jfaskova (Gácsi j.). 
Világos-szürke, biotitos, tajtköves riolittufa, a községi kőbányából, 

mely 0·6 kmtrnyire fekszik a községtől É-ra. A bánya igen régi idő óta 
létezik. A benne fejthető darabok 1 köbmtrnsek is szoktak lenni és éven
kint mintegy 400 köbmtrt fejtenek falazási és házépítési czélokra. 

1052. -- ltiátra- Verebély (Füleki j.). 
a) Szennyes-fehér, csak kissé likacsos, felső-mediterránkorú, litho

thamninm-mészkő, ALMÁSSY ISTVÁN (Tiribes) 1890-ben megnyitott szent
kúti bányájából, moly a községtől 4 kmtrnyire ÉNy-ra fekszik. E kő
bányából 1000 köbmtr. követ fejtenek, mit faragott állapotban magas
építményekhez és hidépítésekre használnak fel. 

b) Ugyanazon minőségű kőzet GYURKÓCZY és SzÁNTÓ (Sámsonházar 
szentkúti bányájából, mely szintén faragott építőkövet szolgáltat. A kő
bánya 9 kmtrnyire fekszik a pásztói vasúti állomástól. Ezen kőzet Jász
berény és vidékének építkezéseinél használtatott, újabban lépcsőknek 

Budapesten is. (M. K. Á. II. 9.) 
1053. - lJföhoni (Balassagyarmathi j.). 
Szürke, friss törésén kékes, doleritos piroxén-andezit, a községi, 

1876-ban megnyitott kőbányákból, melyek az öreghegyi szőlők és az ú. n. 
Bányahegyen, a községtől, vagyis a balassagyarmath-verseghi út 10-ik 
kilométerétől 1 ·6 kmtmyire K-re fekszenek. 

1054. - Mucsiny (Losonczi j.). 
Barnásszürke, aprószemű, laza, alsó-mediterránkorú kvarczhomokkő, 

kövületek nyomaival, KovÁcs MIHÁLY 1893-ban megnyitott kőbányájából, 
a mely a Pésnya nevet viseli s a községtől körülbelül 1 ·0 kmtrnyire K-re 
fekszik. Évenkint mintegy 25-30 köbmtr. követ fejtenek benne, mit közön
ségesebb építkezésekhez használnak. 

105.'$. - Nagy-Darócz (Losonczi j.). 
a) Sötétszürke, finomszemű bazalt, a községi kőbányából, mely 

1 ·8 kmtrnyire a községtől K-re fekszik. Törve. kitűnő úti kavicsot szol
gáltat. Azonkívül alapfalazatokhoz is használják. 

b) Hasonló bazalt a csirinczvölgyi kőbányából, melynek tulajdonosa 



188 NÓGRÁD M. 

BRAUN JózsEF (Budapest). A bánya Perse vasúti állomástól 6 kmtrnyirn 
fekszik, a mely távolságra iparvasút terveztetik. Ezen kőzetből rendes 
utczaburkolati koczkát állítanak elő évenkint mintegy 30,000 darab meny
nyiségben. Eddig Budapesten és Balassa-Gyarmathon használtatott utcza
kövezésre, a kassai állami úton pedig kavicsolásra. (M. K. Á. IV. 93.) 

1056. -- Nagy-Oroszi (Nógrádi j.). 
Sötétszürke, középszemű piroxén-andezit, az 1 ~64-ben megnyitott 

gr. BERTHOLD RICHARD-féle kőbányából, mely a Haljagos nevű hegyen, a 
községtől 5 kmtrnyire Ny-ra fekszik. Bérlője, GLASNER JózsEF (Budapest), 
évenkint 340 köbmtr. követ töret e bányában, mit kizárólag útalapozá
sokra és útkavicsolásokra használ. 

105'1. - Nézsa (Nógrádi j.). 
a) Fehér, tömött, felső-triaszkorú (ú. n. dachstein-) mészkő, az 

1884-ben megnyitott s a nézsai zsellérek tulajdonát képező kőbányából, 
. mely 1 ·03 kmtrnyire D-felé fekszik és a Papocsa nevet viseli. E mészkő 

átlag csak kisebb darabokban törik és az évi termelés 140 köbmtr., mi 
útépítésre és kavicsolásra szolgál. E mészkő jó anyagot szolgáltatna mész
égetésre is. 

b) A kecskéshegyi kőbánya kőzete ugyancsak dachstein·mészkő. 
Tulajdonosa BLAZSKovrns ELEMÉR, ki azt 1885-ben nyittatta. Távolsága a 
községtől 1 ·04 kmtr. Az évi kőtermelés 300 köbmtr., mit útkavicsolásra, 
újabban azonban mészégetésre is felhasználnak. 

e) Dachstein-mészkő, az ADLER SAMU 1895,ben megnyitott szent
jánoshegyi mészkőbányájából, melynek anyaga, eddig 60 mtrs, szintén 
mészégetésre szolgál. 

1058. - Ó-Huta. (Gácsi j.). 
a) Szürke, középszemű, tömör piroxén-andezit, az 1875-ben meg

nyitott, a községtől 0·4 kmtrnyire K-re fekvő Dobralcsa nevű kőbányából, 
melyből évenkint mintegy 100 köbmtr. követ fejtenek, mit nyersen fala
zásokra használnak. 

b) Hasonló kőzet fordul elő a Vrseki vrh nevű községi bányában is. 
1059. - Patuarcz (Balassagyarmathi j.). 
Sötétszürke, friss törésén kékes, doleritos szövetű piroxén-andezit, 

a gr. ZICHY Livu uradalmához tartozó, 1870-ben megnyitott kőbányából, 
mely a Gárdony-pusztára vezető út mellett, a községtől 0·1 kmtrnyire 
K-re fekszik. A tömör kőzet időnkint az uradalom saját czéljaira fejtetik, 
részint alapfalazásokra, részint útkövezésekre és kavicsolásokra. 

1060. - Piliny (Szécsényi j.). 
Szürke, aprószemű,. alsó-mediterrán kvarczhomokkő, a pilinyi, 

1890-ben megnyitott, ú. n. Fiszkői bányából, mely a község felső végén, 
a pinczék fölött, közvetlenül a Karancskeszire vezető út mellett fekszik. 
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E keményebb fajtájú homokkő padokban fejthető, eddigelé azonban csakis 
a község házi szükségletei találnak e bányából fedezést. E kőzet alap
falazásokra, házépítésre és útalapozásokra is szolgál. 

1061. - Po<lrecsány (Gácsi j.). 
a) Sötétszürke, finomszemü, majdnem tömött bazalt, a községi 

1875-ben megnyitott, s tőle 1 kmtrnyire K·re fekvő kőbányából, mely 
évenkint 400 köbmtr. útra való zúzott kavicsot szolgáltat. 

b) Hasonló kőzete van az 1845-ben megnyitott szintén községi bá
nyának, mely a községtől csak 150 mtrre fekszik s a Dojáskú nevet 
viseli. E bánya jelenleg nincsen üzemben. 

1062. - Polichnó (Gácsi j.). 
Szürke, középszemü, ritkás piroxén-andezittufa, a község tulaj

donát képező, 1890-ben megnyitott, Potocsok nevű kőbányából, mely a 
községtől 1 ·o kmtrnyire Ny-ra fekszik. Evenkint 50 köbmtr. követ fej
tenek benne, mit nyersen házépítésekre, faragottan pedig hidakhoz hasz
nálnak. 

10(}3. - Poltár (Losonczi j.). 
Zöldes, szerpentines pala, br. B.rnATTA ALAJOS régi kőbányájából, 

mely Kálnó es Berzencze közt, a törvényhatósági út 7. kmtr. szakaszától 
0·450 kmtrnyire K-re fekszik, a Borcsok nevű hegyen. E kőzetből éven
kint néhány száz liöbmtr. lesz fejtve, részint alapfalazásokra, részint 
pedig útkavicsolásra. 

1064. - I'riboj (Gácsi j.). 
Szürke, durvaszemü, ritkás piroxén-andezittufa, az 1825 körül 

megnyitott községi, Podbaluzsika vrsok nevü kőbányából, mely a község
től 0·1 kmtrnyire K-felé fekszik. E bányában átlag 130 köbmtr. követ 
fejtenek, mit faragva és nyersen építkezésre használnak. 

106.'). - Ragyolct.: (Füleki j.). 
Kékesszürke, durvábbszemű gránátos-amfibol-andezit, BRAUN JózsEF 

(Budapest) 1878-ban megnyitott kőbányájából, mely a Sátoros nevet 
viseli és a m. kir. államvasút mellett, Ragyolcztól 4·4 kmtrnyire D-re és 
3·5 kmtrnyire Somosujfalutól É-ra fekszik. Évenkint 3500 köbmtr. kő
anyagot fejtenek e kőbányában, mit nyersen és faragottan kövezések,re, 
járdakövekre és út- meg vasútkavicsolásokra használnak. (M. K. Á. I. 
216. és II. 50.) 

10(}6. - Ragyolc"" (Füleki j.). 
Szürke, amfibolos, gyéren hólyagos, részben pedig feketés, tömött, 

likacstalan bazalt, a község tulajdonát képező, emberemlékezet óta fenn
álló Maza nevű bányából, mely a községtől 2·8 kmtrnyire fekszik ÉNy-ra. 
E kőbányában évenkint 500 köbmtr. követ fejtenek, mit útépítésre és 
kavicsolásra használnak. 
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106?'. - Ragyolcz (Füleki j.). 
Barnás, durvaszemű, mediterrán homokkő, ÜRoszy FERENCZ, igen 

r@g1 idők óta fennálló kőbányájából, mely Sátoros kőbánya neve alatt 
ismeretes és 4'2 kmtrnyire fekszik a községtől D-re. Az évi kőtermelés 
100 köbmtr„ mit nyersen és faragva alapozásokhoz és magas építmé
nyekhez szoktak használni. 

1068. - Rapp (Losonczi j.). 
Szürke, középszemű, alsó-mediterrán kvarczhomokkő, a CoBURG

KoHÁRY FÜLÖP herczeg birtokához tartozó kőbányából, mely a községtől 
1 ·12 kmtrnyire, a Zsibot nevű dűlőben fekszik. Az átlag 0·40-0·70 mtr. 
átmérőjű darabokban fejthető kőzet jó építkezési anyagot szolgáltat. 
Minthogy a bánya még csak ujonnan van megnyitva, üzeme még meg 
nem állapodott. 

1069. - Rá1·os-1lfulyad (Szécsényi j.). 
a) Szürke, brecsiás piroxén-andezit, a. községi 1820· ban megnyi

-tott ú. 11. bikócsoldali bányából, mely a községtől 1 ·0 kmtrnyire ÉNy-ra 
fekszik. Bérlője BuDAY JÁNOS, ki évenkint 3~0 mtr8 anyagot fejtet egy
szerűbb építkezési czélokra. 

b) Valamivel finomabbszemű, az ú. n. czigányoldali kőbánya kőzete, 
mely 1895-ben lett megnyitva. E bánya eddig 40 köbmtr. követ szolgál
tatott faragott és nyers állapotban ház- és hidépítkezésekhez. 

e) Az ú. n. Egres-bánya kőzete brecsiás piroxén-andezittufa. Tulaj
donosa KöRFY REzső, ki e bányát 1893-ban nyittatta. E bánya valamivel 
távolabb fekszik ÉNy-ra. Évenkint 2000 köbmtr. követ fejtenek benne, 
mit faragva és nyersen ház- és hidépítésekre használnak. 

10?'0. - Bá1·ós-Mul!Jad (Szécsényi j.). 
Világos-szürke andezittufa, a községi kőbányából, mely már régi 

idő óta létezik s a községtől 2 kmtrnyire É-ra fekszik. E kőzet csakis 
időközönkint használtatik a községiektől nyersen és faragva különböző 
építkezési czélokra. 

10?'1. - Romhány (Nógrádi j.). 
Szürkésfehér, tömött, felső-triaszkorú mészkő, az 1830-ban meg

nyitott községi kőbányából, mely 1 ·5 kmtrnyire fekszik a községtől D-felé, 
a Kősziklának nevezett helyen. Évenkint 1200 mtr3 mészkövet termelnek 
benne, mit nemcsak útépítésre, hanem úja.bban mészégetésre is használ
nak. A bánya bérlője 'l'uRY PÁL. 

10?'2. -- Romhán!J (Nógrádi j.). 
a) Barnásfehér, középszemű, eoczénkorú homokkő, gyérebben egyes 

kavicszárványokkal, az 1835-ben megnyitott és a zsellérek tulajdonát 
képező Veres ·kőbányából, mely a községtől 1 ·2 kmtrnyi távolságra D-felé 
fekszik. Az 1 mtr. nagyságig fejthető kövekből évenkint átlag 400 köb-
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métert fejtenek, mit nyersen és faragva különböző építkezésekre, hidakra, 
továbbá útépítésre is fölhasználnak. 

b) Szürkésfehér, középszemű, eoczénkorú homokkő, az 1870-ben 
:megnyitott, s LASZKÁRY GYULA tulajdonát képező kőbányából, mely a 
Köves árokban, a községtől 1 ·3 kmtrnyire D-re fekszik. A fejthető dara
bok legnagyobb méretei 2X 1 x0·75 mtr. s évenkint 400 mtr3-t termel
nek, mit nyersen ház- és útépítésekhez, faragva pedig hidépítések;re és 
kilométerkövek előállítására használnak. A bányát ez idő szerint Krs 
PÉTER bérli. 

e) Vörhenyes szinű homokkő, a községi kőbányából. E bányát, me
lyet Kapuhelyi nagybányának neveznek, 1805-bcn nyitották meg. Távol
sága a községtől 1 ·5 kmtmyire D-re. A fejthető darabok legnagyobb 
méretei a 3 mtr. átmérőig is felmennek. Az évi kőt-ermelés 50()-600 
köbméter, mit faragott állapotban épületekhez, hidcikhoz használnak föl. 
A bányát GABRIEL HÁFAEL bérli. 

d) Vörhenyes-fehér, finomszemű, eoczén homokkő, a vizi árok két 
kőbányájából, melyek egyike PRÓNAY IsTVÁNé és másika ZsEMBERY lMRÉé. 
E bányák 1850-ben, illetve 1855-ben lettek megnyitva. Távolságuk a 
községtől 3·1 kmtr. D-re .. -\z évi termelés mennyisége e bányákban egyen
kint 5-!iOO köbmtr., mit leginkább faragott állapotban hidakhoz és 
egyéb műtárgyakhoz szoktak használni. A fejtett daritbok legnagyobbjai 
a 3 mtrt érik el. A ZsmvrnE1w-féle bányát BALÁZS PÉTER bérli. 

10'1:J. - RÓnya \Losonczi j.). 
Barnás csillámpala, a dr. SvEHLA GYULA-féle kőbányából, mely 

.2 kmtrnyire fekRzik a községtől É-rn. Évenkint 100 köbmtrt fejtenek, 
mit épületalapozásokra és útalapokra szoktak használni. 

1014. -- BÓzsa-Lehota (Gácsi j.). 
a) Szürkésfehér, finomszemű kristályos mészkő, az 1875-ben meg

nyitott gr. FonaACH JÁNos-féle, Szkalicza nevű kőbányából, mely 1 ·0 kilo
méternyire fekszik a községtől Ny-ra. Évenkint 5000 köbmtr. anyagot 
fejtenek benne mészégetés czéljából; kisebb részben falazásokra is szolgál. 

b) A Zopkova mészkőbánya kőzete hasonló minőségű. Tulajdonosa 
is ugyanaz. Megnyitása 1885-ben történt. Ugyancsak Zopkován van egy 
másik bánya is, melyet 1890-hen nyitottak meg. E két kőbánya kőzete 
szintén nagy mennyiségben fejtetik mészégetésre. 

1015. -- Ság- Ujfalu (Szécsényi j.). 
Világosszínű, diluviáliskorú kvarczkavics, a br. PnóNAY-féle kavics

bányából, mely a község belterületén, a szécsény-pálfalvi út közelében 
fekszik. Évenkint mintegy 200-300 köbmtr. kavicsot fejtenek e bányá
ban, mit útak, udvarok és járdák kavicsolására használnak. 

J 
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10?'6. - Salgó-Tarján (Füleki j.). 
a) Sötétszürke, tömött, egyes nagy oligoklász zárványokat tartal

mazó bazalt, Sz1LÁRDY ÖDÖN 1890-ben, a baglyasi látón 0·33 kmtrnyire, 
a nagyközségtől K-re nyitott kőbányájából. Az évi termelés 1500 mtr3 , 

mit felaprózva útkavicsolásra használnak. 
b) Sötétszürke, igen :finomszemű bazalt, Sz1LÁRDY ÖDÖN salgói tele

péről, mely a nagyközségtől 7·08 kmtrnyire ÉK-re fekszik. Kőbánya e 
ponton ez idő szerint még nincsen. 

e) Hasonlóan tömött, imitt-amott egyes kvarczzárványokat tartal
mazó bazalt, KLEIN J.AKAB pécskői kőtelepéből, mely a községtől 3·7 
kilométernyire K-i irányban fekszik. E ponton szintén még nincsen kő
bánya. 

10'i''i'. -- Salgó-Tarján (Füleki j.). 
Szürke és sárgás, aprószemű, kissé csillámos, mediterrán homokkő, 

LUBY GÉZA 1890-ben megnyitott vadaskerti kőbányájából, mely a nagy
községtől 2·93 kmtrnyire fekszik ÉNy-ra. E kőbányában 3000 köbmtr. 
követ fejtenek, mit nyers és faragott állapotban magas építményekhez és 
hidakhoz használnak. 

10?'8. - Sámsonháza (Füleki j.). 
Sötétszürke; tömött piroxén·andezit, a község Ny·i részen fekvő 

községi kőbányából, a mely emberemlékezet óta van használatban és a 
melyből évenkint 200 mtr3 követ szálJítanak útépítési és útkavicsolási 
czélokra. 

10?'9. - Sipek (Szécsényi j.). 
Szürke, doleritos piroxén-andezit, a BALÁZS ANTAL földbirtokos és 

a község közös tulajdonát képező kőbányából, mely 1872-ben a község 
É-i oldalán, o·4 kmtrnyi távolságban lett megnyitva. Évenkint e helyen 
300-350 köbmtr. követ fejtenek útalapozásokra és úti kavics előállítására. 

1080. - Somoskő (Füleki j.). 
a) Sötétszürke, amfibolos bazalt, JANSSEN ALFONZ (Somosujfalu). 

Macskalyuk nevú kőbányájából, mely a Medves Ny-i oldalában 1 kilo
méternyire fekszik a községtől K-re. E bánya 1880-ban lett megnyitva 
és azóta évenkint mintegy 2000 köbmtr. kőanyagot fejtenek benne, mit 
leginkább faragott burkolati kövekre dolgoznak fel Budapest számára. 
Azonkívül vasútak számára is szállítanak innen kavicsot. 

b) Hasonló kőzetű KoRNIS KÁROLY (Budapest) medvesi kőbányája 
mely újabb keletű és melynek kőzetéből szintén koczkakövet állítanak 
elő. (M. K. Á. IV. 97.) 

1081. - Somosujfalii (Füleki j.). 
Barnás, durvaszemű, kissé mállásnak induló gránátos biotit-amfibol

andezit, SzfoovszKY JózsEF (Budapest) Bikkréti kőbányájából, mely a 
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községtől 3·2 kmtrnyire ÉK-re fekszik. Azelőtt e bányából évenkint mint
egy 130 köbmtr. követ fejtettek kavicsolási czélokra, de jelenleg ezen 
bánya szünetel. E bánya 1885-ben lett megnyitva.+: 

1082. - Somos'ujfalu (Füleki j.). 
Szürke, durvaszemű amfibol-andezit, a község 1885-ben megnyitott 

tőkekúti kőbányájából, mely a községtől 4·8 kmtrnyire DNy-ra fekszik. 
Az évi kőtermelés 300 köbmtr., mit nyers állapotban épitkezésre, össze
zúzva pedig kavicsolásra szoktak használni. 

1083. - Somosujfalu (Füleki j.). 
a) Feketés, tömött bazalt, JANSSEN ALFONZ 1878-ban megnyitott 

kőbányájából, mely a Nyerges nevű dombon, M)2 kmtrnyire KÉK-re fek
szik. E kőbányából mintegy 1000 köbmtrt fejtenek útépítési czélokra. 

b) Sötétszürke, am:fibolos bazalt, JANSSEN ALFoNzz medvesi kő

bányájából, mely vagy 5 kmtrnyire fekszik a községtől ÉK-re s melynek 
anyaga - évenkint 2-3000 köbmtr., újabban főleg faragott útburkolati 
koczkák előállítására szolgál -- Budapesten, Verseczen, Miskolczon, Deb
reczenben, Mezőturon, Rimaszombaton, Salgótarjánon, Kassán stb. váro
sokban a nagyobb forgalmú utczák kövezésére és makadamútakon pedig 
kavicsolási anyagként használtatik, 1892 óta. (M. K. Á. II. 71.) 

e) Szürke, am:fibolos bazalt, a Fülekkút laposáról, mely a községtől 
3·28 kmtrnyire ÉK-re fekszik. Ezen terület, melyen legközelebb kőbányát 
fognak nyitni SzfoovszKY JózSEF (Budapest) tulajdona. 

1084. - Somosujfalu (Füleki j.). 
Barnás, durvaszemű, mediterrán homokkő, JANSSEN ALFONZ 1885-ben 

megnyitott kőbányájából, mely a községtől 3·2 kmtrnyire É-felé fekszik. 
Ezen kőzetből évenkint 150 köbmtrt fejtenek, mit lépcsők, boritókövek 
faragására, valamint hidakra és magas építményekre használnak. 

108/'J. - Sülye (Gácsi j.). 
Szürke, középszemű, ritkás piroxén-andezittufa, a község tulaj

donát képező s 1895-ben megnyitott kőbányából, mely a községtől 0·5 
kilométernyire É-ra fekszik. Évenkint átlag 40 köbmtrt fejtenek, mit egy
szerűbb falazásokra s házépítésre szoktak felhasználni. 

108(). - Szakál (Szécsényi j.). 
Sárgásszürke, likacsos, konglomerátos, tajtköves andezittufa. 
108'1'. - Szécsény. 
Sötétszürke, friss törésén kékes-doleritos piroxén-andezit, Vrnws 

JÁNOSNÉ és GÉcz1MIHÁLY1891és1894-ben megnyitott kőbányáiból, melyek 
a községtől 4 kmtrnyire K-re fekszenek. Évenkint 5-600 köbmtrt fejtenek 
belőle, mit leginkább útalapozásokra és útkavicsolásokra használnak. 

* Lásd Ragyolcz alatt is. 

Dr. Scha{Mzik F. A magyar kőbányák. 13 
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1088. - &endehely (Nógrádi j.). 
Szürkésfehér, tömött, felső-triaszkorú (ú. n. dachstein·) mészkő, 

GöTz ANDRÁS 1860-ban megnyitott kőbányájából, mely a községtől 0·5 
kilométernyire K-re, a KálYária hegyen fekszik. Az évi kőtermelés 500 
köbméter, mit részben útalapozásra és kavicsolásra, részben pedig mész
égetésre használnak. 

1089. - &enna (Gácsi j.). 
Szürke, középszemű, ritkás piroxén-andezittufa, az 1850-ben meg

nyitott községi Sztari háj nevű kőbányából, mely a községtől O·t kilo
méternyire Ny-nak fekszik. Évenkint 140 köbmtr. követ fejtenek benne, 
mit nyersen és faragva használnak fel különböző építkezésekre. 

1090 . .:__ Szent-Iván (Sziráki j.}. 
Barnásfehér, lithothamniumos, felső-mediterránkorú durva mész, 

ŰNDREJOVICS LÁSZLÓ (Bágyon) telkéről, mely a községtől 0·5 kmtrnyire 
ÉK-re fekszik. Kőbánya e helyen könnyen volna nyitható, de másrészt 
megjegyzendő, hogy ezen lajtamészkőfolt kiterjedése igen mérsékelt. 

1091. - Szt.-Péter (Balassagyarmathi j.). 
Szürke, aprószemű, homokkőszerű piroxén-andezittufa, a Gömöri 

uradalomhoz tartozó Szalatnya-pusztáról, illetve attól 1 ·8 kmtrnyire É·ra, 
hol a bánya 1876~ban lett megnyitva. Évenkint 700-800 köbmtr. lesz 
benne fejtve, mit nyersen és faragva építészeti czélokra használnak. 

1092. - SzinÓbánya (Losonczi j.). 
Zöldesszürke, középszemű amfibolit, a községi kőbányából, mely 

Lónyabánya felé az útbevágásban, tehát a községtől Ny-ra fekszik. E kő
bánya anyaga csakis úti kavicsolásokra használtatik. 

10!}3. - Tcirnócz (Losonczi j.). 
Barnásszürke, közép szemű, alsó-mediterránkorú homokkő, az 1886-ban 

megnyitott községi kőbányából, mely 3 kmtrnyire fekszik a községtől 
K-nek. Évenkint 100--200 köbmtr. követ termelnek benne, mit házépít
kezésekre használnak. 

1094. - Terbeléd (Losonczi j.), 
Barnásszürke, miemitesen széthulló, finomszemű bazalt, BENICZKY 

ÁRPÁD igen régi lázi kőbányájából, mely Terbelédtől 2 kmtrnyire K-re 
fekszik. E kőzet rövid, vaskos oszlopokra válik el, miket azelőtt Loson
czon az utczák kövezésére használtak. Ez idő szerint alapfalazásokra és 
űtkavicsolásra szolgál. Az évi termelés néhány száz köbmtr. 

1095. - Tolmács (Nógrádi j.). 
Barnás, durvaszemű amfibol-andezit, HERZFELD FRIGYES 1882-ben 

megnyitott kőbányájából, mely a községtől 3 kmtmyire DNy-ra, a Somlyó
hegyen fekszik. Az évi átlagos kőtermelés kitesz 1000 köbmtrt, mit nyers 
állapotban útalapozásokra es kavicsolásra használnak. 
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109fi~ - Törincs (Losonczi j.). 
Szürke, durvaszemű, ritkás piroxén-andezittufa, a község· ősrégi 

lrőbányá]ából, mely a községtől 2 kmtrnyirf) DNy-ra fekszik. Az évi ter
melés 500 köbmtr., mit .nyersen és f~ragva Losonczra sz.oktak b.es~állítani 
különböző építkezésekre. 

109'1'. - Tosoncza (Gácsi j.). _ . 
Szürke, finomsze.mű bazalt, az 1895-ben. megnyitott GALLÓ PÁL-féle 

Rugy.icza nevű kőbányából, mely a községtéÜ 1 ·0 kmtrnyire Ny-ra fekszik. 
Az első évben e bányában 120 köbmtr. anyagot fejtettek zúzott Űti kavüm 

' \ ' • < , -

előállítására. 

, 1098. ----:- Tót-Hartyán (Gácsi j.). . 
Szürke, középszemű, ritkás piroxén·andezittufa, a kö~.fl.ég{. 1876-ban 

megnyitott s tőle J ·O kmtrnyire fekvő. Brancze nevű kőbányából. Az évi 
termelés 190 köbmtr., mit többnyire nyersen egyszerűbb építkezésekre 
baszná.inak~ , - . . . 

1099. - Tót-Kelecsiny (Gácsi j.). . 
Világos--szŰrke, középszemű, ritkás.am:fibol-augit-aúdezit, a~ 18S8-ban 

megnyitott községi Láz nevű kőbányából, mely a községtől 1 ·o kmtrnyire 
D-re fekszik. Évenkint mintegy toö kobmtrt fejtenek e kőzetből, mit 
nyersen, részben faragottan használnak különböző építkezésekhez. 

1100. - Udornya (Gácsi j.). · · · · 
Sötétszürke, finomsze111ű bazalt, az 1825-ben megnyitott községi s 

a 'községtől 1 ·0 kmtrnyire D~re fekvő Fehérvizi kőbányából, me.ly éven
kint mintegy 500 köb:intr. utakra való· zúzott kavicsot szolgáltat. 

110,1. - Vámos/alva (Gácsi j.). · 
Csillámos, durvaszemű gnájsz, az 1860-ban megnyitott. községi, 

Gálová nevű kőbányából, mely a községtől 1 ·7 kmtrnyire K-re fekszik. 
Az évi termelés 80 köbmtrt tesz ki, mit nyersen közönségesebb falazá
sokra használnak. 

1102. - Vanyarcz (Sziráki j.). 
Fehér, cerithiumos, szarmatakorú durvamész, RUDNAY JózsEFNÉ 

(Vácz-Kis-Hartyán) 1889-ben megnyitott kőbányájából, meÍy a községtől 
1 kmtrnyire D-re, a Meszeshegyen fekszik, A 80 mtr. bosszŰságbán fel
tárt kőbányafalban váltakozva puhább és keményebb padokat latni; a 
melyek 1 nitr3 nagyságú darabokban is fejthetők. A bányaüzem e~ idő 
szerint szünetel, de 1889. és '1890. évekbe~ 3000 köbmtr.-nél több lett 
ezen a helyen termelve, mit nyers di;t.rabokban útalapozásokra, faragva 
_ped~g építészeti czélokra használtak. 
· · 1103. ~ Vanyarcz (Sziráki j.). 

· ~zürk~, finomszemű, réteges, gyé.ren likacsos piroxén:andezit~ 
PJl!í:!SJ!lwFFY DEzsŐ igen régi kőbányájá?ól, mely 3 kmtrnyire K~re,_ a Sar

.13* 
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lósi-puszta közelében fekszik. E kőzet évenkint átlag 200-300 köbmtrnyi 
mennyiségben lesz fejtve, mit kizárólag útfentartási czélokra használnak. 

1104. - Verőcze (Nógrádi j.). 
a) Szürke, tajtkőbrecsiás biotit-amfibol-andezittufa, özvegy KÜHNE. 

JÁNOSNÉ ~kőbányájából, mely a Magyarmál-hegyen, a községtől 1 ·2 kilo
méternyire ÉK-re fekszik. A kőbánya 1849-ben lett megnyitva. Az évi 
átlagos kőfejtés kitesz 1200 mtr3-t, mit nyersen és faragva épület- és egyéb 
falazásolqa szoktak használni; legnagyobb részét Budapestre és Rákos
Palotára szállitják. A verőczei dunaparti kőfal is ebből az anyagból való. 

b) Egészen ugyanolyan a Borbélyhegy tetején lévő nagy kőbánya 
kőzete is, mely dr. KRASZNAY FERENCZ (Budapest) tulajdona. 

1105. - Závoda (Gácsi j.). 
Szürke, aprószemű, likacsos piroxén-andezittufa, a községi, 1885-ben 

megnyitott Podraviencze nevű kőbányából, mely a községtől 1 kmtrnyire 
K-re fekszik. E bányában évenkint 120 köbmtr. követ fejtenek, mit részint 
faragva, részint nyersen használnak fel egyszerűbb építkezésekre. 

31. NYITRA VÁRMEGYE. 

1106. - Alsó-Elefánt (Nyitrai j.). 
Fehéres, diaszkorú kvarczit, a melyben nem csekély mennyiségben 

mnszko-vit-pikkelyek is láthatók. A bánya, melyben e kőzet előfordul, a 
községtől D-re fekszik, 1 kmtrnyi távolságban, közvetlenül a vármegyei út 
mellett, szántóföldek között. Évenkint ezen 1880-ban megnyitott kőbányá· 
ban, körülbelül 1000 köbmtr. kő termeltetik, minek egy része építkezésre, 
legnagyobb része azonban útkavicsolásra használtatik. 

110?'. - Alsó- Ves~tenicz (Zsámbokréti j.). 
Hamvasfehér, felső-triaszkorú dolomit, a községtől 1 /2 órányira 

DNy-ra eső és 1874 óta fennálló kőbányából, mely a község úrbéres gaz
dáinak tulajdona. E kőzet csakis útkavicsolásra szolgál, még pedig éven
kint mintegy 1000 kavicshalom mennyiségben. 

1108. - Bojmócz (Privigyei j.). 
a) Barnássárga, tömör, eoczénkorú mészkő· és dolomitbrecsia. 

A kőbánya, a melyben ezen kiváló minőségű kőzet előfordul, a bajmóczi 
vártól DNy-ra, körülbelül 650 mtr. távolságban, a bajmóczi fürdő feletti 
dombtetőn fekszik. Tulajdonosa ERDŐDI id. gr. PÁLFFY JÁNOS nagybirtokos. 
A bánya nyitásának éve 1889. A termelés a kőbányában szakszerű fejtés 
és hasítással elérhető legnagyobb dn.rabokban történik s nem ritka aa 
1-1 ·5 köbméter nagyságú tömb sem. Az évi termelés az uradalmi 
építkezés szükségletéhez alkalmazkodik s évi átlaga 2000-3000 köb
méter nyers kőanyag, a melynek java a legnagyobb tökélylyel különféle, 
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méretekben kifaragva, Bajmócz régi vára ujjáalakításához, a törmelék-
13pületkő pedig az uradalmi gazdasági és egyéb építkezésekhez használ
tatik. Ki kell még emelnünk, hogy a beküldött minták csiszolva és fényezve 
vannak. 

b) Egészen hasonló minőségű kőzetet küldött be Bajmócz mező
városa a saját kőbányájából, a mely 1600 óta fennáll s mely alig 100 
méternyire fekszik a község DNy-i oldalán. E kitűnő kőzetnek termelése 

.jelenleg pang s csak helyben használják ház;építésre, részben pedig a 
vár restaurácziój ához. 

1109. - Banka (Pöstyéni j.). 
Barnássárga, elevenszínű, finoman szemcsés mészkő, a (?) liaszból. 

A kőzet egyes apró üregeiben kalcitkristálykák ·vannak kiválva. A bánya, 
melyből ezen kőzet származik, a Na Carovéj nevet viseli és 1 kmtrnyire 
fekszik a községtől K-l'e. Tulajdonosa gr. ERDŐDY FERENcz; nyitásának 
évét nem tudják. E kő 0·30-2 köbmtr. nagyságú darabokban fejthető. 

Az évi termelés, melyet nyersen épületkőnek használnak, nem tesz ki 
többet 10 köbméternél. Eleven, meleg színénél fogva talán díszmunkákra 
is alkalmas. 

1110. - Banka (Pöstyéni j.). 
Hamvasfehér vagy szürke, felső-krétako;rú dolomit (chocs-dolomit), 

.a községtől 1 ·5 kmtrnyire D-re fekvő Szenistyá nevű községi kőbányából; 
bérlője SzESZLEn. SALAMON (Pöstyén). A bánya 1830 óta van üzemben. Több
nyire útkavicsnak használtatik e kőzet, de azonkívül alapozási munkála
tokra is szolgál. Évenkint 150-200 köbmtr. a termelés. 

1111. - Banka (Pöstyéni j.). 
Sárgásfehér, aprószemű, porózus, mésztelen homokkő, a pontusi 

korból. Ezen egyenletesen finom- és valamivel durvábbszemű homokkő 
két 1 mtr. vastag padot alkot a Bankától 1 ·5 kmtrnyire DNy-ra, az országút 
s egyszersmind a Vág mentén látható pontusi homokkő- és konglomerát
falban. SzESZLER SALAMON pöstyéni és özv. PFLÜGLER JózsEFNÉ bankai 
lakos, kik e bányát a bankai úrbéresektől bérlik, számos ponton fejtik ezt 
a két padot, mely különböző kőfaragói munkákra igen alkalmas. Leg
újabban az új pöstyéni fürdőház oszlopai, külső lépcsője, valamint a fel
járó szegélye is ezen homokkőből készült. 

1112. - Beéd (Nyitrai j.). 
Fehér-kristályos, diaszkorú kvarczit, a község keleti szélén lévő kő

bányából, a mely emberemlékezet óta létezik és mely az úrbéres közön
ség tulajdona. Évenkint vagy 60 köbmtr. követ szoktak benne fejteni, mit 
.a községben építkezésre használnak. Tekintve azonban a beküldött anyag 
tisztaságát, nagyon is indokolva volna ezen anyaggal üveggyárainkban is 
.kisérleteket tenni. 
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1113 • ...:__ Berencs- Váralja (Szeniczi j.). 
Testszínű, tömött, fehér-mészpáteres, jurakorb~Íi "més~:j{ő, a község: 

Nad Jakabi nevű kőbányájából. E mészkövet útkav'icsolásokra és inész
égetésre használják. 

J_114. - Brezova (Miavai j.). 
Világos-barnás, dolomithomokot tartalmazó, eoczéiikorú mészkő, a. 

Cservena dolina nevű községi bányából, inely tőle 7·5 kmtrnyire délre f.:ik
szik. A bánya 1887-ben lett megnyitva s azóta évenkint átlag 220-25(} 
köbmtr. követ fejtenek benne, részint építkezésre, részint pedig úti kavics, 
előállítására. 

1115. - Brezova (Miavai j.) .. 
Barnásfehér, felső-krétakorú dolomit (chocs-dolomit). A kőbánya a 

községtől 6 kmtrnyire K-re, a vármegyei úttól ,pedig 100 mtrnyi távolság
ban fekszik. Tulajdonosa Brezova községe, mívelése igen régi. E kőbányá
ban csakis zúzott kavicsot állítanak elő, még pedig évenkint körülbelüJ 
160-180 köbmtrt. 

1116. - Brusznó (Privigyei j.). 
Szürke, aprószemű, helyenkint aprókonglomerátos piroxén-andezit

tu,fa. A bánya, mely gr. PÁLFFY JÁNOS (Pozsony) tulajdona és a negyvenes 
években nyittatott meg, a községtől körülbelül 4 kmtrnyire fekszik délre. 
A termelt kövek átlagos nagysága 0·16 köbmtr., maximálisan ellenbe:q 
vannak 1-2 köbmtresek is. E kőzet leginkább csak a szomszedos községek 
lakói által basználtatik, többnyire durván kifaragva házépítési czélokra. 

111'1'. - ChropÓ (Holicsi j.). 
Sötétszürke, meszes, aprószemű, poligén, felső-mediterránkorú kon· 

giomerát, mely a községtől ÉK-re, 1 kmtrnyi távolságban fekvő kőbányá
l:>ól való. Többen osztoznak benne mint tulajdonosok, a kik azt TESZ.ARS 
JAKAB helybeli kőfaragónak adták bérbe. A maximálisan fejthető darabok 
méretei 1·5x1·50X2-3 mtr. Évenkint átlag 170 köbmtr. lesz feldolgozva 
nyers és -faragott állapotban; a kisebb darabok mint épületkövek lesznek 
értékesítve, a nagyobb darabokból pedig vályúk, lépcsők, keresztek és 
emlékszobrok készülnek. 

1118. - Családka (Nagytapolcsányi j,). 
Szürkésfehér, tömör, kristályos, diaszkorú kvarczit. A hely, a honnan 

ezen. kvarczit származik, 2·5 kmtrnyire fekszik a községtől K-re, a Tribecs 
egyik előhegyének D-i lejtőjén, majdnem annak tetején, a hol egy 600 
méter bosszú sziklafalat képez. E kőzetet emberemlékezet óta 0'15-0·60 
köbméter nagyságú darabokban fejtik, még pedig évenkint átlag 300 mtr3 

mennyiségben kavicsolásokra, 1000 mtr3-t pedig épületkőnek. Faragni a 
kő~etet nem lehet. Ezen kőtelep a családkai lÍ.rbéreseké. Rendkivi:j.li tiszta
ságánál fogva (mert csak a hasadási és elválási lapokon van némi vas-
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okkeres agyaggal bevonva), ezen kvarczitot szintén üveggyártásra lehetne 
használni. · 

1119. - Csejthe-Komárnó-Zsolnafalu egyhatárú köz
ségek (Vágujhelyi j.). 

Világos-barna, tömör, foraminiferás, eoczén mészkő (nummulit
mészkő), a melyben egyes ostreahéjtöredékek látszanak. A kőbánya, mely 
a közös határ ÉNy-i részében, a nagyszombati vármegyei úttól 1 kilo
méternyire fekszik, 1881-ben lett megnyitva könnyen hozzáférhető he
lyen. A tulajdonos községek e követ 0·30-1 köbmtr. nagyságú darabokban 
korlátlan mennyiségben fejtik, részint építkezésre, részint pedig az 
utakra fedanyagul. 

1120. - Csejthe-Komárnó-Zsolnafalu egyhatárú köz
sé(lek (Vágujhelyi j.). 

a) Hamvasfehér, tömör, de hasadékokkal teli, felső-krétakorú dolomit 
(chocs-dolomit), a községtől 1 ·5 kmtrnyire nyugatra, a Hrachovistye és 
Visnyó felé vezető út mentén fekvő s a község tulajdonát képező kő
bányából. E kőzet körülbelül tojásnagyságú darabokra széttöretvén, út
kavicsul használtatik fel. 

b) 300 méterrel tovább nyugatra van a községnek még egy dolomit 
kőbányája, mely 10 hold kiterjedésű s melyből korlátlan mennyiségben 
termelhető az utakra való kavics. 

1121. - Csejthe-Komll/rnó-Zsolnafalu egyhatárú köz
ségek (Vágujhelyi j.). 

Szürke, meszes kötőszerű, eoczénkorú dolomit-konglomerát. A be
küldött minták görgetett dolomitszemei mogyorónagyságúak és ennél 
kisebbek. Ezen nem nagyon szilárd kőzet a községtől Ny-ra fordul elő, a 
visnyói út mentén fekvő községi kőbányában, a hol azt kisebb-nagyobb 
darabokban fejtik s durván kifaragva házépítésre használják. 

1122. - Dm•ázs (Nyitrai j.)"' 
Barnásvörös, fehér, mészpáteres, jurakorú mészkő, a község É-i 

oldalán emelkedő hegyoldalon lévő kőbányából. A bánya a község tulaj
dona, bérlője pedig MoRTON JózsEF (Nyitra), ki évenkint vagy 500 köb· 
méter útakra való kavicsot állít benne elő; kis része azonban falazásokra 
is használtatik. 

1123. - Divék-JeskÓfalva (Privigyei j.). 
Sötétszürke, finoman mészpáteres, felső-triaszkorú dolomit. A kő· 

bánya, mely a közseg tulajdona, a község ÉNy-i oldalán, körülbelül 0·5 
kilométernyi távolságban, vármegyei út mellett fekszik. E bánya már 
igen régi, s kőzete a szomszédos útszakasz kavicsolására szolgál. 

1124. - Dobrocsna (Privigyei j.). 
Biotitos-gnájsz, középszemű szövettel, a Kis-Magura vízmosásaiból. 
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Ezen, itt előforduló kristályos palákra rendes kőbányászat nem folyik, 
csupán a szabadon heverő darabokat szedik össze, aprítják fel és viszik a 
közeli útszakaszokra kavics gyanánt. 

1125. - Dobrocsna (Privigyei j.). 
Alluviális kavics, mely főleg gránit, pegmatit s kristályos palák 

görgetegéből áll. A Belanka pataknak ezen kavicsa a közeli útszakaszok 
fentartására szolgál, évenkint körülbelül 250 kupacznyi mennyiségben. 

1126. - Duczó (Pöstyéni j.). 
Hamvasfehér dolomitkavics (chocs dolomit), a felső·krétából. 

A Rozsurovecz nevű kavicsbánya a községi úrbéresek tulajdona, a kik 
azt 1875-ben megnyitották. A bánya mintegy 0·5 kmtrnyire fekszik DK-re, 
anyaga kizárólag úti kavicsnak használtatik, még pedig évente körülbelül 
25 köbmtr. mennyiségben. 

112'i'. - Dvornik (Zsámbokréti j.). 
Hamvasfehér, felső-triaszkorú dolomit, a községtől 1/4 órányira 

DK-re fekvő kőbányából. E bánya, mely már 1816 óta létezik, a községi 
úrbéres közönségnek tulajdona. E kőzet útikavicsnak való, de a bánya ez 
idő szerint nincsen üzemben. 

1128. - Eözdöghe (Érsekujvári j.). 
Alluviális kavics, mely főleg kvarczgörgetegből és homokból áll. 

Útkavicsolásra való anyag. 
1129. - Felső-Attrak (Galgóczi j.). 
Sötétszürke, felső-krétakorú dolomit (chocs dolomit), a községi 1865 

óta fennálló, s tőle 0·5 kmtrnyire Ny-ra fekvő kőbányából, a melynek 
anyaga falépítésre és úti kavics előállítására szolgál. 

11,10. - Felső-Bottfalu (Vágujhelyi j.). 
Fehér és kissé vöröses vagy barnás, tömör, kristályosszövetű, jura

korú mészkő, egyes fehér mészpáterekkel, a Mracsuovka Plesivek nevű 
hegyről, a községtől 1 ·7 kmtrnyire DK-re. A kőbánya, mely 1880-ban 
megnyittatott, a községé. Átlagosan 0·25-0·50 köbmtres darabok lesz
nek benne fejtve, a melyek nyers állapotban alapfalazásokra és házépí
tésre, összezúzva pedig a vármegyei út kavicsolására használtatnak. Az 
évi termelés 1500 köbmtrre van becsülve. 

1131. - Felső-Lelócz (Privigyei j.). 
Alluviális kavics, mely vegyesen gránit, kvarczit és mészkőgör

getegből áll. E kavicsot a Nyitra-pataknak felsőlelóczi szakaszában szedik 
és útfentartási czélokra használják. 

1132. - Felső-Vásárd (Galgóczi j.). 
Sötétszürke, felső-krétakorú dolomit (chocs dolomit), a községi 1869 

óta fennálló kőbányából, mely 2 kmtrnyire ÉNy-ra fekszik. Ezen kőzet 
közönséges építésekre és útkavicsolásra használtatik. 



NYITRA M. 201 

1133. - Felső-Vesztenicz (Zsámbokréti j.). 
Hamvasfehér, igen hasadozott, felső-triaszkorú dolomit, a községtől 

1 /2 órányira É-ra fekvő községi kőbányából, a mely 1876-ban lett meg
nyitva. E kőbányában eddigelé úti. kavics termeltetett, de csakis a község 
saját útjainak jókarban tartására. 

1134. - GalgÓcz. 
Sötétszürke, hasadozott, felső-krétakorú dolomit (chocs dolomit), 

egyes vékony, fehér mészpáterekkel. A kőbánya, mely a nagyközség tulaj
dona, 2 kmtrnyire fekszik ÉK-re, a Szoros nevű dűlőben. Bérlője MORTON 
JózSEF vállalkozó (Nyitra); megnyitása már igen régen történt. E bányá
ból évenkint átlag 500 köbmtr. használtatik fel építkezésekre és 800-
1000 köbmtr. úti kavicsnak. 

1135. -- Haudlova (Privigyei j.). 
Barnásszürke, sávonkint finomabb és durvábbszövetű piroxén

andezittufa. A kőbánya, mely a negyvenes években nyittatott meg, a 
mezővárostól 0·5 kmtrnyire Ny-ra fekszik az ú. n. Scheiblingsbergen. 
Tulajdonosai KLEIN IGNÁCZ és TsAI. A termelt kövek átlagos nagysága 
0-25 köbmtr.; az évi termelés pedig körülbelül 15,000 köbmtrt teszen. 
Ezen andezittufának kőzete faragott és nyers állapotban használtatik 
lakóházak, gazdasági épületek, fal- és alapépítéséhez. 

1136. - Holics. 
Fehéresszürke, finomszemű, meszes homokkő és kagylósok lenyo

mataitól üreges, likacsos mészkő, a szarmata emeletből. A kőbánya a 
községtől K-re o·5 kmtrnyire fekszik s FERTIG JÁNOS holicsi birtokosnak 
tulajdona, ki azt 1881-ben nyitotta meg. A kőzet átlag 0·50 négyzet
méternyi padokban fejthető s évenkint állítólag átlag 1000 kbmtr. lesz 
felhasználva nyersen építkezésre és faragva jelzőkövekre, építkezési dísz
letekre stb. A rétegek 3-5 mtr. mélységben vannak feltárva. Egészen 
hasonló minőségű kövek fejtetnek KuMPAN JÁNOS szomszédos s 1870 óta 
fennálló bányájában, a melyekből évenkint átlag 50 köbmtr. lesz fejtve 
és nyers állapotban építkezésekre felhasználva. Ezen bánya 2-8 mtrig 
van feltárva. 

113'1'. - Holics. 
a) Világos-barnás, meszes homokkő, szarmatakorú kagylósok le

nyomataival, KUBA PÁL holicsi lakos kőbányájából, mely a községtől K-re 
0·55 kmtrnyire fekszik. E kőbányában a rétegek 2-4 mtrre vannak fel
tárva. Ezen bánya anyaga szintén 0·50 mtr3 nagyságú darabokban fejt
hető, a melyek legtöbbnyire nyers állapotban használtatnak különböző 
építkezésekhez. 

b) Szürke, különben ugyanolyan minőségű azon kőzet is, mely 
KuTSZKY PÁL szomszédos kőbányájában előfordul, a melyet már 1868 óta 
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fejtenek. Ebben a bányában átlag 500 köbmtr. követ fejtenek, mit nyers 
állapotban építkezési czélokra használnak. 

e) Barnás, likacsos, meszes homokkő, kagylósok lenyomataival a. 
szarmatakorból, a GRÜNWALD & WINKLER czégnek szintén 0;5 kmtrnyire-
1{-re fekvő kőbányájából, mely 1880 óta létezik. A bánya 3-8 mtr. mély 
és évenkint 1200 köbmtr. nyers és faragott építőkövet szolgáltat. 

1138. - Holics. 
a) Középszemű, alluviális murvás kavics, mely többnyire kárpáti 

homokkő és mészkőgörgetegből áll. E kavics a vármegyei kavicsgödörből 
való. mely Holicstól 1 kmtrnyire K-re fekszik. Évenkint e kavicsból 
mintegy 1OOO-1 :lOO köbmtr. lesz felhasználva a vármegyei törvényható· 
sági útak javítására. 

b) Alluviális, többnyire kárpáti homokkőgörgetegből álló murvás 
kavics, a cs. és kir. családi uradalomnak 1877 óta 0·3 kmtrnyi távolság
ban a községtől Ny-ra létező kavicsbányájából, a melyet az uradalmi útak 
fentar1 ására ásnak. 

1139. Hradek (Vágnjhelyi j.). 
a) Hamvasfehér, felső-krétakorú dolomit (chocs·dolomit), a község

től 0 4 kmtrnyire K-re fekvő Lopátha nevű hegyomlásból, a honnan ezt 
a dió--tojásnagyságú darabokra széjjelomló kőzetet az országút kavi
csolására hordják. Az évenkint felhasznált kőmennyiség körülbelül 150 
köbméterre tehető. Ezen dolomittelep, mely már 1872 óta van haszná
latban, a községnek tulajdona. 

b) Világos-szürke, mogyoró-diónagyságú dolomit, mely a község
től 0·5 kmtrnyire É-ra fekvő hegyomlásból való. Ezen, szintén 1872-ben 
megnyitott telep. HrnscHFELD MÁRK (Szokolócz) tulajdona, a ki onnan 
évenkint vagy 120 köbmtrt szállít az országútak kikavicsolására. 

1140. - Hradist (Szeniczi j.). 
Világos-barnás, tömör, alsó-krétakorú mészkő (wetterling-mészkő), 

a községtől 2 kmtrnyire D-re fekvő Naháczka nevű kőbányából. Tulaj
donosa a község úrbéri közönsége; megnyitásának éve ismeretlen. Átla
gosan 0·12 köbmtr. nagyságú darabokban fejtetik e kőzet, évenkint 600 
köbmtr. mennyiségben, mészégetés czéljábóL 

1141. - Hradist (Szeniczi j.). 
Barnásfehér, likacsos-odvas, alluviális mésztufa, a községtől D-re 

fekvő Za kosztolom nevű községi kőbányából, a melynek anyaga kifaragva 
építkezésre szolgál. Évi termelés 600 köbmtr. 

1142. - Hradist (Szeniczi j.). 
Barnásszürke, középszemű, meszes, felső-mediterránkorú, likacsos, 

poligén konglomerát, a községtől D-re fekvő Babina nevű kőbányából, 
a mely a község tulajdona. A maximális nagyságú darabok, a melyek 
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fejthetők, 1 mtr. átrnérőjüek. E kőzet kivált építőkőnek használtatik, éven
kint körülbelül 600 köbmtr. mennyiségben. 

1143. - Hubina (Pöstyéni j.). 
Hamvasfehér, felső-krétakorú dolomitkavics (chocs-dolomit), a köz

ségtől 1 kmtrnyire Ny-ra fekvő Pod duczovszkim verchom nevű bányából; 
mely a község tulajdonát képezi ; bérlői PoNGER MóR és STANGEL MÁRK. 
E bánya, mely 1874 óta van megnyitva, kizárólag útkavics termelésre 
szolgál, még pedig évente körülbelül 60 kbmtr. mennyiségben. 

1144. - JalJlonicz (Szeniczi j.J. 
Világos-szürke. tömör, alsó·krétakorú mészkő (wetterling-mészkő), 

a Bzova nevű kőbányából, a községtől 1 ·5 kmtrnyire D-re. Tulajdonosa 
az úrbéri közönség, megnyitásának éve ismeretlen. Az átlag 0·12 köbmtr. 
nagyságú darabokban fejtett mészkő mészégetésre és útkavicsolásra hasz
náltatik. 

114.''J. - Jablonicz (Szeniczi j.). 
Barnássárga, durvaszernű, meszes, homokos, poligén konglomerát, 

a felső-mediterrán emeletből. A Barvinek nevű kőbánya, mely a község
től D-re fekszik, a község úrbéres közönségének tulajdona. E kőzetet, mely
ből mtr. nagy darabokat is lehet fejteni, faragva építésre használják. 

1146. - JalsÓ (Galgóczi j.). 
Sötétes, tömött, vékony mészpáterektől átszőtt, ig'm hasadozott, 

feláő-krétakorú dolomit, a községtől 1 kmtrnyi távolságú, Vahi nevű kő
bányából, mely Jalsó község tulajdona s 1879 óta van megnyitva. 
Évenkint 200 köbmtr. használtatik ebből az anyagból partvédőművekre 
és kőburkolatokra, a mely czélokra laza szöveténél fogva bizony nem a 

. legmegfelelőbb anyag. 
114'1. - Jalsó (Galgóczi j.). 
Fehéres, gyéren fehér, csillámos, meszes homokkő, a mely felső-(?) 

mediterránkorú. A bányatulajdonos ScsETKA JózSEF, ki azt 1895-ben, a 
Bocsina pod kamenom nevű ponton, 1 kmtrnyire a községtől ÉK-re, meg
nyitotta. E kőzet mint épületkő talál alkalmazást. 

1148. - Janófalu (Zsámbokr:éti j.). 
Tarka, krinoidás márvány, a jurakorból, mely szemcsésebb, vöröses

barna és tömöttebb sárgásfehér rétegekből áll. Ezen; csiszolt állapotban 
tetszetős külsejű mészkő, br. PrnoLL KÁROLY 1894-ben megnyitott kő
bányájából való, mely a község belterületének K-i szélén fekszik. Ezen 
kőzetnek hátrányára válik azonban, hogy szine rétegenkint, sőt sávon
kint változó; padjai átlag 0·30 mtr. vastagok, hosszúságban pedig olykor 
1 mtres darabok is fejthetők. E kőzet eddig útkavicsolási és útburkolati 
czélokra szolgál, de készítettek belőie már egynéhány sírkövet is. 

,, Ji 
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1149. - JÓkeő (Pöstyéni j.). 
Világos-barnás, tömör, fehér-mészpáteres, kissé bitumenes, alsó

krétakorú mészkő (wetterling-mész). A kőbánya, mely ősidők óta fenn
áll, a Dolina nevet viseli és az úrbéri közönség tulajdona. Alig fekszik 
a község szélétől 50 mtrnyire É-ra. Anyaga, mely átlag 0·12 mtr3 nagy
ságú darabokban fejthető, évenkint átlag 1500 köbmtr. mennyiségben 
méi!zégetésre, részint pedig útkavicsolásra lesz felhasználva. 

11.'$0. -.Jókeő (Pöstyéni j.). 
Szennyes-fehér, odvas-likacsos, alluviális mésztufa. A kőbánya, 

mely 1868 óta létezik, a Kopecz nevet viseli, s gr. PÁLFFY JózsEF (Vittencz) 
tulajdona, a községtől 1 kmtrnyire D-re, a grófi erdőben fekszik. E kő
bánya üzeme, melynek kőzete nyers állapotban építkezésre használtatott, 
jelenleg szünetel. 

1151. - Jókeő (Pöstyéni j.). 
a) Hamvasfehér, gömbölyödött szemekből álló dolomit-porond 

(felső-krétakorú chocs-dolomit), a községtől É-ra fekvő Drviscsa nevű 
homokbányából. 

b) Világos-barna, szegletes darabkákból álló dolomit-porond, a 
községtől É-ra fekvő Pavlikech kuti homokbányából. 

e) Fehér, szögletes darabkákból álló dolomit-porond, a községtől 

Ny-ra fekvő temető melletti homokbányából Mind a három homokgödör 
a község úrbéres közönségének tulajdona és ősidők óta van feltárva. 
Anyagát csakis a házi szükségletek fedezésére és a falak burkolatára 
(vakolatba?) használják. 

1152. - Jókeő (Pöstyéni j.). 
Zöldesbarna, vékony lapokra hasadó menilitpala, az eoczénsorozat 

felső részéből. A tulajdonképeni menilit, a különben ragadó palának minő-· 
síthető palában, 2-3 mm. vastag közfekveteket képez. A községtől 2·5 
kilométernyire ÉK-re, a Pod Benovu nivu nevű ponton kezdték 1895-ben 
ezt a palát próbaképen fejteni, a nélkül, hogy eddig még bármilyen irány
ban is alkalmazásba vették volna. Ezen anyag florenczi díszmozaik mun
kákra igen előnyösen volna felhasználható, s mint ilyen figyelmébe ajánl
ható a hazai kőcsiszoló iparunknak. 

1153. - Jókeő (Pöstyéni j.). 
a) Világos-barnás, szürke, meszes, kötőszerű mediterrán, STuR D. 

eoczénkorú -1< mészkő· és dolomit-konglomerát. A konglomerát szemei 
átlag borsónagyságúak. A kőbánya, melyben ezen kőzet előfordul, a 
Drvistye nevet viseli s a község úrbéreseinek tulajdona. A kőbánya a 

* SruR D. Geol. Übers.-Aufnahme d. Wassergebietes der Waag und Neutra. 
(Jahrb. d. k. k. geol. R.-Anst. 1860. XI. köt. 68. old.) 
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községi úrbéri legelőn, a községtől 500 mtrnyire ÉK felé fekszik; meg
nyitási éve 1887; jelenlegi bérlője MrKLOVITS ERNESZT és TsAI. A fejtett 
kövek nagysága egészen a 2 köbmtrt éri el és évenkint mintegy 50 köb
méter lesz felhasználva nyers állapotban falkőnek, megfaragva pedig sír
köveknek, kereszteknek s egyéb műköveknek. 

b) A szomszédos Kosztolná horka nevű kőbányából származó kőzet 
ugyanolyan minőségű, csak egy árnyalattal világosabb szürke. E bánya 
gr. PÁLFFY J. (Vittencz) tulajdona, bérlői MrKLOVITS ANTAL és TsAr. Nyers 
állapotban e követ, melyből szükség esetén 2 köbmtr. nagyságú. darabo
kat is lehet fejteni, falépítésre, kifaragva pedig sírkövekre és mindenféle 
műkövekre használják. Az évi átlagos termelés 50 köbmtr. körüli. 

e) Világos, sárgásfehér, kissé porozus, eoczénkorú, meszes dolomit· 
homokkő. A Hosztaczká hórka nevű kőbánya, mely Jókeő község úrbéri 
legelőjén, a községtől 0·2 kmtrnyire É felé fekszik és az úrbéresek tulaj· 
dona, 1887-ben lett megnyitva. Jelenleg VELBA PÁL és trsainak van bérbe 
adva. E kő egészen 2 köbmtr. nagyságú darabokban fejthető,• mit azután 
nyersen épületkőnek, vagy pedig kifaragva sírköveknek, kereszteknek, 
gépaljazatokhoz, hídépítkezésre stb. szoktak felhasználni. Az évenkint 
termelni szokott mennyiség körülbelül 250 köbmtr. 

1154. - Kapláth (Galgóczi j.). 
Sötétszürke, felső-krétakorú dolomit (chocs-dolomit), a községi, 

régen fennálló és tőle 1 kmtrnyire K-re fekvő bányából. E kőzet épí
tésekre, törve pedig úti kavicsnak használtatik. 

11/$5. - Kapláth (Galgóczi j.). 
Sárgásfehér, gyéren muszkovitcsillámos, meszes kvarczhomokkő, 

a felső-mediterrán (?) emeletből. A Lipnik nevű bánya, mely a községtől 
0·5 kmtrnyire K-re fekszik, már régen létezik s a községnek tulajdona. 
E kő rendesen nagyobb darabokban fejtetik, mivel nyersen és kifaragva 
épületkőnek, lépcsőknek, síremlékeknek stb. használják. Az évi termelés 
500 köbmtrre tehető. 

1156. - Kapláth (Galgóczi j.). 
Beküldetett egy ökölnagyságú kvarczitkavics, a községnek jobb

parti alluviális kavicstelepéből. E kavicsgödör, mely a községtől o·3 kilo
méternyire Ny-ra fekszik, 1892-ben lett megnyitva s azóta évenkint átlag 
150 köbmtr. anyagot szolgáltat az útak kavicsolására. 

11/)'i'. - Kocsin (Pöstyéni j.). 
Hamvasfehér, igen hasadozott és ennélfogva darabokra széjjelomló, 

felső-krétakorú dolomit (chocs-dolomit). A bánya a községtől 1 kmtrnyire 
fekszik É-ra, a községi legelők és szántók között. Tulajdonosa a község, 
a mely azt 1855 óta tartja üzemben. E kőzet kizárólag csak úti kavics 
és porond gyanánt használtatik . 
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1158. - Kolos-Jeskófalit (Zsámbokréti j.). 
Hófehér, aprószemű kristályos mészkő (fehér márvány), a m. kir. 

közalapítványi uradal-0m 10-15 év előtt megnyitott és a községtől 2 kilo
métérnyire DK felé eső kőbányáiból. A márványtelep vagy 10 helyen· 
lett feltárva, a nélkül azonban, hogy összefüggő, egészséges padokra akad
tak volna. Töredezett volta miatt ugyanis ez idő szerint legfölebb csak 
köblábnyi darabokat lehetne fejteni. Másik rossz oldala pedig az, hogy 
a durvábbszemű módosulatok tele vannak kvarcz- és földpátszemekk.el, 
a finomszemű módosulat ellenben tiszta. (Dr. SCHAFARZIK FERENCZ: Nyitra 
megyének ipari szempontból fontosabb kőzeteiről. M. kir. földtani intézet 
évi jelentése, 1898. 237. old. 

1159. - Kolos-"Hradistye (Zsámbokrétij.). 
a) Tömött, fekete, gyéren fehéT-calciteres, triaszkorú mészkő. A kő

fejtő helyek, melyek má.r igen régiek, a község belterületét É-ról ~élkör~ 
alakban veszik körül; tulajdonosai a volt úrbéresek. A kőzet közvetlenül 
a felszín alatt fekszik és több köbméteies darabokban fejthető. Ezen 
kedvező előfordulása daczára azonban, főleg a vasút nagy távolsága miatt 
(körülbelül 16 kmtr.), versenyképessége a · v_ilágpiaczon igen meg van 
nehezítve. Ezen ritkas~ínű és elsőrangú díszkőnek mondható fekete már
vány eddig erkélylapok, lépcsőfo.kok, sírkövek s több effélé~,ni .. lett fel
hasz.nálva Budapesten, Nyitrán és Bécsben. 

b) Ugyanolyan minfüiégű fekete márvány a r. kath. iskola-alap kQ
bányájából, mely a község É-i szélén feksziJ.r. Szintén elsőrangú díszkő, 
de úgy ebből, mint az előbbi bányából is kövér., fehér meszet is égetnek. 
(Utóbbi mintát SzILBERMANN HENRIK .kőfaragómester küldte be.) (Bővebb 
leírását 1. SCHAFARZIK FERENCZ: Nyitra megyének ipari szempontból fon
tosabb kőzeteiről. M. kir. földtani intézet évi jelentése, 1898. 235. old. 

1160. - Koritnó (Vágujhelyi j.). 
Világos-barnás, felső-krétakorú dolomit (chocs-dolomit). A bánya, 

mely már vagy 100 év óta fennáll, a koritnói úrbéri erdő közepe táján, 
könnyen hozzáférhető fensíkon, három holdat kitevő területen, a Kozinec 
nevű dűlőben, út mentén, a községtől 5·0 kmtrnyi távolságban Ny-ra 
fekszik. A kőzet hasadozottsága miatt főleg csak kavics előállítására szol
gál, s évenkint vagy 400 kupaczot hordanak belőle az országutal).ra. 
Tulajdonosa Koritno úrbéri közönsége, bérlője LöwY SALAMON CVerbó). · 

1161. - Korlátkő \Szeniczi j.). 
Barnás, durvaszemű, meszes, homokos poligén, felf!Ő•IQ.editerránkorú 

konglomerát, a község tulajdon.át· képező és 1810 óta fennálló kőbányá
ból. E kőbánya a korlátkői várrom alatti völgyben fekszik, a kö~ségtől 

0·5 kmtrnyire D-re, kocsin könnyen.hozzáférhető helyen. A termelt kövek 
közül a nagyobbak a köbmtrt meghaladják, az é,vi termelés pedig átlag 
300 köbmtrt tesz ki. Nyers állapotban építkezésre használtatik. 
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1162. - Kovarcz-(Nagytapolcsányi j.). 
Barna- és szürkesávos, vékony lemezes, jurakorá mészkő; Ezen kőzet 

a Tribecs egyik elődombjának nyugati lejtőjén, a községi szőlők felett 
inkább gödrökben, mintsem rendes kőbányákban fejtetik. E hely, a melyen 
€mberemlékezet óta folyik a kőtennelés, 2·5 kmtrnyire fekszik a községtől 
K-re s a községi úrbéresek tulajdona;. Az átlag o·15-0·25 mtr3 nagyságban 
fejtett darabok kizárólag úti kavics _előállítására szolgálnak. Az évi ter
melés kitesz körülbelül 800 mtr3-t. 

1163. - Krafn.a (Miavai j.). 
Szürke mész- és dolomitkonglomerát bo_rsó-diónagyságú szemek

kel, az eoczénból. A-község tulajdonát képező kőbánya 1845 körül nyittatott 
meg a Plostina nevű ponton, a közs.égtől 3 kmtrnyire ÉNy-ra, a vármegyei 
úttól 150 mtrnyire. Az átlag 0·12 köbmtr. nagyságban termelt kövek ré
szint építkezésre, főleg pedig úti kavics előállítására használtatnak. 

11<$4. -:: Lancsár (Pöstyéni j.). 
Barnásfehér, hasadozott, felső-krétakor.ú dolomit (chocs-dolomit). 

71\ kőzet egyes üregecskéiben a dolomit kJ;"istálykákban (R) van kiválva. 
A község tulajdonát képező kőbánya 1850-ben nyittatott meg 0·5 kilo
méternyire É-ra, a községi legelők mellett. Ebből a kő.zetből szintén csak 
kisebb darabok fejthetők, a melyek részint úti kavicsra, finomja pedig 
kerti utakra való porondnak használtatik. 

116l$. - Lomnicza (Privigyei j.). 
Barnássárga, kissé mtszes, muszkovitcsillámos, eoczén homokkő. 

Ezen palásan hasadó homokkő, mely a községtől É-ra fordul elő, kizárólag 
csak községi hl\.zi építkezések czéljaira szolgál. 

1166. - Lopassó (Pöstyéni j.). 
Világos szürke, tömör dolomit (chocs-dolomit), a felső-krétakorból. 

Ezen kőzet az 1860-ban megnyitott községi bányából származik, mely 
()·75 kmtrnyire ÉNy-ra, a községi legelők mellett fekszik. Hasadékös vol
tánál fogva csak kis darabo~ban fejthető és egyenletesen felaprítva, fed
anyagul szolgál a szomszédos utakra. 

1167. - Lubina (Vágujhelyi j.). 
Világos-barnás, tömör,foraminiferás(nummulitos)eoczénkorúmészkő, 

a Csirka nevű hegyen, Lubina községtől 3 kmtrnyire ÉNy-ra fekvő köz
ségi kőbányából. A bánya 1883-ban lett megnyitva. A termelt kövek átla
gosan 0·25-0·50 köbmtr. nagyok; nyers állapotban alapkőnek és ház
€pítésre, összezúzva pedig útkaviceolásra szolgálnak. Az évi termel_és 
átlaga 2000 köbmtrre becsüJhető. 

1168. -- Luka (Vágujhelyi j.). 
a) Hamvasfehér, fels.ő-krétakorú dolomit (chocs-dolomit), a község

iöl 1 ·5. kmtrnyire ÉK-re fe,kvő s a község tulajdonát képező kavics-telep-
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ről, hol a dolomit dió-tojásnagyságú darabokra van széjjelhullva. E kő
zetből átlag 1000 köbmtr. szállíttatik az utakra fedanyagul. E telep 1884-
óta van használatban. ' 

b) Két kmtr. távolságban a községtől É-ra pedig GHYCZY SÁNDoRnak 
(Brunócz) van egy hasonló minőségű dolomit kavicsbányája, a melyből 

évenkint átlag vagy 2000 köbmtrt szállítanak országutakra. 
1169. - Menyhe (Nyitrai j.). 
Világos-szürkés, kristályos szövetű, jurakorú mészkő, a községtől 

1 kmtrnyire keletre, az erdő tövében fekvő kőbányából. Tulajdonosa a 
község; bérlője WEisz IGNÁCZ. A bánya már körülbelül 1830 óta létezik. 
A bányában fejtett kövek mészégetésre szolgálnak s az égetett mész éven
kint körülbelül 300 mtrmázsát tesz ki. 

117'0. - Miava. 
Világos-szürke, rétegenkint szarukövet tartalmazó, jurakorú mészkő. 

A Kopecz nevű kőbánya, mely több miavai lakosé, 1884 körül nyittatott 
meg, a községtől 0·5 kmtrnyire keletre eső ponton. E kőbányában átlag 
0·12 köbmtres darabok fejtetnek, még pedig évenkint 6-800 köbmtr. 
mennyiségben, minek kisebb része építkezésre, nagyobb része pedig zúzott 
állapotban útkavicsolásra használtatik. 

117'1~ - Miavct. 
Szürke, meszes, a széleken barna és kilúgzott, finomszemű kvarcz

homokkő, a felső-eoczénkorú kárpáti homokkő zónájából. A községi bánya, 
a községtől 5 kmtrnyire Ny-ra, közvetlenül az ország határához vezető 
vármegyei út mellett fekszik, a Polana nevű ponton, hol már a XVIII. 
században meg lett nyitva. A fejtett kövek táblaalakuak s átlag 0·60-80 
mtr. méretűek. Az évi termelés 300-400 köbmtrt tesz ki, mit részint 
építésre, részint pedig úti kavicsnak használnak fel. 

117'2. - Nagy-KoválÓ (Szeniczi j.). 
Ezen helyről beküldetett egy két ökölnagyságú, meszes, csillámos 

kárpáti homokkő-görgeteg, a diluviális kavicstelepről. mely a község
től 1 kmtrnyire É-ra, a Pavlove nevű gödörben 1884 óta szolgáltatja az 
utak kavicsolására szükséges anyagot. Tulajdonosa a község bérlője HAVoR. 
GYULA szeniczi lakos, ki évente körülbelül 60 köbmtr. kavicsot állít elő 
ezen a helyen. 

117'3. ·- Nagy-Modró (Vágujhelyi j.). 
a) Sötétbarna, fehér-mészpáteres, felső-krétakorú, bitumenes mészkö 

(ú. n. Havrana skala-mészkő). A bánya, melyből e mészkő való, a község nyu
gati oldalán fekszik és 1876-ban lett megnyitva. A termelt kövek átlag 1 köb
méterig fejthetők és évenkint vagy 200 köbmtr. használtatik el nyers álla
potban építkezésekre, partépítésekre és mészégetés1·e. Tulajdonosa a község. 

b) Hasonló minőségű, fehér-eres mészkő. A kőbánya, mely gr. ZEDT-
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WITZ CuRT moraváni lakos tulajdona, a község Ny-i oldalán, 0·20 kmtrnyire 
fekszik s évenkint vagy 500 köbmtr. követ szolgáltat. Használata ugyanaz, 
mint az előbbi esetben. Tömörségénél és sötét színénél fogva, melyet a 
benne lévő fehér erek kellemesen tarkáznak, ezen kőzet csiszolásra is 
alkalmas lenne, feltéve, hogy hasadék nélküli darabokban fejthető. 

11'14. - Nagy-lJfodró (Vágujhelyi j.). 
Hamvasfehér, felső-krétakorú dolomit (chocs-dolomit), a község 

nyugati oldalán fekvő s tulajdonát képező Za Cinterom nad Dedinu nevű 
kavicsbányá~ól, a honnan a dió--tojásnagyságú törmelékből évenkint 
átlag 100 köbmtrt szállítanak az országutakra. Ezen kőbányatelep 1876 óta 
van használatban. Hasonlóképen van e község területén még gr. ZEDTWITZ 
CuRTnak (Moraván) is egy ugyanilyen dolomit kavicstelepe. 

11'i'5. - Nedusócz (Zsámbokréti j.). 
Világos-barnás, odvas-likacsos, helyenkint tömör, édesvízi mészkő, 

a plioczénkorból. A községi kőbánya, melyben e kőzetet 1889 óta fejtik, 
20 percznyire fekszik a falutól és i1 /2 órányira a zsámbokréti v;asúti állo
mástól; bérlője JAHN KÁROLY, ki évenkint mintegy 100-200 köbmtrt fej
tet és különböző faragott kövekre, lépcsőkre stb. dolgoztat fel. 

11'1(). - Német-Próna (Privigyei j.). 
Barnásszürke, fehér-kalciteres, tömör mészkő, a felső-triaszból. A kő

bánya, mely 1888 óta van üzemben, a várostól 1 ·5 kmtrnyire DK-re, a 
Galgenberg nevű dűlőben fekszik. Tulajdonosai HuszÁR NÁNDOR és BRESZ
TYENSZKY ANTAL, német-prónai építészeti vállalkozók. E mészkő, melyből 
köbmtres nagyságú darabok is fejthetők, főleg mészégetésre szolgál, míg 
a törmeléke utak kavicsolására is használtatik. Az évi te1melés átlag 250 
köbméter. 

11'1''1. - Nyit'ra. 
Vörhenyesszínű, tömör, aprószemű, jurakorú mészkő. A kőbánya, 

mely a város központjától 1 ·8 kmtrnyi távolsagban D-re, a Nyitra folyó 
jobb pa.rtján, kupolaalaku hegyen fekszik, a Boldogasszonyi kőbánya nevet 
viseli és már a mult századok óta létezik. Tulajdonosai Nyitra városának 
háztulajdonosai, kik azt jelenleg l\foRTON JózsEF nyitrai lakosnak bérbe
adták. Évenkint átlag 2000-4000 köbmtr. terméskő lesz benne fejtve, 
mit építkezésekre és útkavicsolásra szoktak felhasználni. Égetve, alighanem 
nem adna fehér meszet ; eleven, húsvörös színénél fogva csiszolásra dísz
kőnek ajánlkoznék, ha elég szabályos és nagy darabokban volna fejthető. 

11'18. - Nyitra„ 
Sötétszürke, finomszemű, hasadozott, felső-triaszkorú dolomit, a 

róm. kath. temető melletti s a város tulajdon>lt képező kőbányából, a város 
központjától 1 ·0 kmtrnyi távolságban. E bánya már a mult századokban 
lett megnyitva. Ezen kőbánya anyagát a város házilag fejteti és úti kavi-
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csolásra és betonfalazat készítésére használja, a mely utóbbi czélra kitűnő. 
Évenkint körülbelül 1500 köbmtr. követ fejtenek e bányában. 

11'19. - Nyitra. 
Zöldesszürke, középszemű biotit-gránit (gránitit). A kőbánya a Zobor

hegy déli lejtőjén, a város központjától 2 kmtrnyire, szőlők között fek
szik. Tulajdonosa Nyitra városa, mely azt 1860-ban megnyittatta s azóta 
házi kezelés mellett folytonos üzemben tartja. Ezen gránit kizárólag a 
város utczáinak kikövezésére szolgál és évenkint 10-20,000 idomított 
koczkakő és azonkívül még 200-300 köbmtr. terméskő lesz a bányában 
fejtve. Ezen gránit egyike azon kevés gránit-telepeknek honunkban, a 
melyek könnyen hozzáférhetők. t:lajnos azonban, hogy csak igen kis mé
retű darabokban fejthető, úgy hogy kilométerjelzőköveknél nagyobb mű
követ produkálni nem lehet. 

1180. - Ó-Tura (Vágujhelyi j.). 
Világos-barna, tömör, foraminiferás és lithothamniumos, nummu

litos mészkő, az eoczénkorból. A kőbánya a község mellett, közvetlenül 
annak Ny-i oldalán fekszik s a Drahi nevet viseli. Tulajdonosa a község, 
nyitásának éve 1815. A kőzet 5-30 cmtr. vastag táblákban fordul elő, 
a melyekből 30-50 négyzetcmtrnyi lapokat szoktak fejteni. Az évenkénti 
termelés mennyisége a szükséglethez képest változó és nem nagy. E kőzet 
nyers darabokban építkezésre és összezúzva kavicsolásra használtatik. 
Vajjon nem-e lehetne ezen tömör s bizonyára jól csiszolható mészkövet 
lépcsőfokokra stb. effélékre feldolgozni. az attól függne, vajjon kellő mére
tekben egészséges és hasadások nélküli darabokban fejthetők-e a padok. 

1181. - Ó-Tu,ra (Vágujhelyi j.). 
Zöldes, helyenkint vörhenyesen befuttatott, mészpáteres, radioláriás 

mészmárga (gosau-márga), a felső-krétából, a községtől 5 kmtrnyire Ny-ra 
·fekvő bányából, mely közel a vármegyei úthoz, a Paprad irtványokon 
1854-ben nyittatott meg. A tulajdonos Ó-Tura községe. A kőzet 6- 8 cmtr. 
vastag táblákban fordul elő, melyek 0·25x0·50 mtrnyi méretekben fejt
hetők. E mészmárga nyers állapotban építkezésre és útkavicsolásra szol
gál, de csak szükség esetén termeltetik. 

1182. - Ó-Tura (Vágujhelyi j.). 
a) Szürke, aprószemű, tömör, erősen meszes kvarczhomokkő, a 

krétakorú kárpáti homokkőformációból. A bánya, mely 185/l,-ben meg
nyittatott, a község tulajdonát képezi s tőle 3 kmtrnyire É-ra fekszik, a 
Dubrava nevű irtványon. Átlag 5-8 cmtr. vastag táblák fordulnak elő, 
a melyek o·5 mtr. hosszú és széles lapokban fejthetők. E kőzet nyers 
állapotban épitkezésre szolgál. 

b) Barna, aprószemű, kilúgzott, mésztelen, porózus homokkő, a 
krétakorú kárpáti homokkőformációból. A KuLICH JÁNOS tulajdonát képező 
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~s 1855-ben megnyitott bánya a községtől 4 kmtrnyire É-ra, a Szus i_rt
ványon fekszik. A rendesen termelhető darabok méretei 0·50x0·25x0·1o 
méter, de kapni méter hosszú darabokat is. E kőzet eddigelé faragott 
állapotban padlózatkövek előállítására szolgált. Jelenleg e bánya nincsen 
üzemben. 

1183. - Pográny (Nyitrai j.). 
Vöröses és világos-szürke, kristályos szövetű, jurakorú mészkő, mely 

a közl'!égtől É-ra emelkedő hegy nyugati és keleti oldalán lévő igen régi 
kőbányákban fejtetik. E bányák 10 és 20 percznyi távolságban fekszenek 
a községtől. A tetszés szerinti mennyiségben termelhető kövek mész
€getésre, útkavicsolásra és építkezésre használtatnak. Mind a két bánya 
a községé. 

1184. - Privigye. 
Zöldesszürke, ritkás, likacsos piroxén-andezit és tufája, az 1881 

óta létező és a nagyközség tulajdonát képező, a község közvetlen ÉK-i 
szomszédságában, a handlovai országúttól mintegy 100 mtr. távolságban, 
könnyen megközelítő helyen fekvő kőbányából. A kőbányában 0·5-2·0 
köbmtres darabok is fejthetők és évenkint vagy 350 köbmtr. kő lesz be
lőle előállítva, a mit kizárólag nyers állapotban használnak építkezésre. 

1185. - Privigye. 
Andezit- és gránitdarabokból álló aJluviális kavics és murva, a 

várost érintő Handlovka-patak medréből. E patak görgetege olykor 0·30 
méter nagyságú is. Évenkint körülbelül 2000 köbmtrt szednek ki a patak
ból s míg a kavics az utak fentartására szolgál, addig a homok építkezé
seknél a vakolat készítésére használtatik. 

118(). - Racsnz (Zsámbokréti j.). 
Hamvasfehér, felső-triaszkorú dolomit, a község DNy-i részén, köz

vetlenül az országút melletti kőbányából, a mely 1810 óta áll fenn és a 
községi úrbéresek tulajdona. E bányában kizárólag úti kavicsot termel
nek, még pedig évenkint átlag 1000-2000 halmot. 

1181. - Radosna (Nagytapolcsányi j.). 
Barnásszürke, tömör, de hasadozott, felső-triaszkorú mészkő, a 

nyitrai püspökség Hugó nevű s 1889-ben megnyitott kőbányájából, mely 
a nyitra -bankai út mellett, a községtől 4·0 kmtrnyire fekszik. A 0·15-
()·30 köbmtr. nagyságban fejthető kő csakis útkavicsolásra használtatik s 
e bánya általában is csak mint kisegítő kavicsoló bánya szerepel. 

1188. - Radosna (Nagytapolcsányi j.). 
a) Sötétszürke, igen hasadozott, bitumenes, szemcsés dolomit, finom 

mészpáterekkel. A kőbánya a nyitrai püspökségé és 1889-ben lett meg
nyitva, a községtől 1 ·5 kmtrnyire ÉNy-ra, a nyitra-bankai út közvetlen 
_közelében fekvő Mészkemencze nevű ponton. A rendesen 0·15-0-25 köb-
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méter nagyságú darabok úti kavics előállítására szolgálnak, még pedig 
átlag mintegy 80 köbmtr. mennyiségben. 

b) Egy másik minta, mely az előbbivel tökéletesen egy minőségű, 
az úrbéresek kőbányájából való, a mely a községtől 0·5 kmtrnyire ÉK-re; 
völgyben fekszik. E bányában évenkint mintegy 400 köbmtr. épületkő és. 
1300 köbmtr. úti kavicsnak való kőzetanyag fejtetik. 

1189. - Radosna (Nagytapolcsányi j.). 
Szürkésfehér, a hasadási lapokon vasokkeres, diaszkorú kvarczit. 

A kőbánya, a hol e kvarczit előfordul, a nyitra-bankai út mentén, Rados
nától 5·5 kmtrnyire ÉNy-ra fekszik s ott a helyszínén tulajdonképen egy 
15 mtr. magas és 150 mtr. hosszú kvarczitsziklafal látható, mely évente 
körülbelül 200 köbmtr. anyagot szolgáltat zúzott országúti kavicsnak. 
E hely a Szt.-János-bánya nevét viseli. A bánya a nyitrai püspökség 
tulajdonát képezi, mely azt 1889. évben nyittatta. Minthogy e különben 
tiszta kvarcútot a külsőleg hozzátapadó vasokkertől könnyen meglehetne 
tisztítani, ezen anyag is mint üvegelőállításra alkalmas, figyelemre méltó. 

1190. - Rattnócz (Pöstyéni j.). 
Szürke, felső-krétakorú dolomit (chocs-dolomit), a községtől 0·6 kilo

méternyire DK-re fekvő Za Dedini nevű kőbányából. Tulajdonosai a 
rattnóczi úrbéresek, a kik azt 1890 óta tartják üzemben. Maximálisan 
0·25 köbmtres kövek fejthetők, a melyek anyaga felaprítva -- évente 
mintegy 60 köbmtr. mennyiségben - a vármegyei utakra kavics gyanánt 
szállíttatik. 

1191. - Rattnócz (Pöstyéni j.). 
Világos-barnás, porozus, meszes kötőszerű kvarczhomokkő, az alsó

liaszból (gresteni homokkő). A kőbánya, mely a Vise Dedini nevet viseli, 
a rattnóczi úrbéresek tulajdona, a kiktől HINNER MrnÁLY rattnóczi lakos 
bérli. A kőbánya 0·1 kmtrnyire fekszik a községtől DK-re. Átlagosan köb
méteres darabok fejthetők, de szükség szerint nagyobbak is. Nyers álla
potban épületkőnek, megfaragva pedig kőfaragói munkákra használtatik. 
Évente mintegy 25-30 köbmtr. a termelés. 

1192. - Rozbehi (Szeniczi j.). 
Dmvaszemű, meszes, poligén konglomerát, a felső-mediterrán eme

letből, a község tulajdonát képező és 1877-ben megnyitott kőbányából, 
mely a rozbehi-korlátkői út mentén fekszik, Rozbehi községtől mint
egy 400 lépésnyi távolságban. Jelenleg e kőbánya szünetel, de azelőtt 

anyagát épületkőnek használták. 
1193. - Sándor/' (Szeniczi j.). 
Világos-barnás, tömör, fehér-mészpáteres, alsó-krétakorú mészkő 

(wetterling-mészkő), a Bikszárdra vezető út mellett vagy 800 mtrre fekvő 
Baba hali vrch nevű kőbányából, s teljesen ugyanolyan minőségű mészkő,._ 
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:a Korlátkőre vezető út mentén vagy 1 ·0 kmtrnyi távolságban ftkvő Bánya 
nevű kőbányából. Mind a kettő a község úrbéres gazdáié, a kik e követ 
mészégetésre használják. 

1194. - Sándor/ (Szeniczi j.). 
Világos-szürke, vékonyan rétegezett, szarmatakorú, meszes homokkő; 

500 mtrnyire a községtől a sándorf-bikszárdi út mellett. Ezen, már igen 
régóta létező kőbányának a közsfÍg a tulajdonosa. A termelt kövek köb
méternél nagyobbak is lehetnek, s évenkint vagy 500 köbmtrt fejtenek 
e bányában. Faragott műkövek előállítására e homokkő igen alkalmas, 
a miért is sűrűn alkalmazzák ház, hid s több efféle építkezéseknél. 

1195. - Sárfő (Nagytapolcsányi j.). 
Sötétszürke, erősen hasadozott, felső-triaszkorú dolomit. A kő

bánya, mely a községi úrbéresek tulajdona, 1 ·5 kmtrnyire fekszik a falu
tól ÉNy-ra. E kőbányában évenkint 160 köbmtrt szoktak fejteni úti 
kavicsra és 40 köbmtrt épületkőnek. 

1196. - Sterusz (Pöstyéni j.). 
Világos-barna, fehér-mészpáteres, tömör mészkő, az alsó-krétából 

{wetterling-mész). A bánya, mely már 1850 óta van üzemben, Sterusz 
község tulajdona, s 1 kmtrnyire fekszik ÉNy-ra a községi legelők mellett . 
.A körülbelül 0·12 köbmtr. nagyságban termelhető kő építkezésre és össze
.zúzva, útakra való fedanyagnak használtatik. 

119'1. - &ádok (Zsámbokréti j.). 
Világos-barnás, odvas-likacsos, különben igen szilárd és tömör édes

vízi mészkő, a plioczénkorból. E mészkőben szárazföldi és édesvízi csigák, 
valamint emlősök csontjai fordulnak elő. A bánya a községtől DK-1·e 
fekvő templomdomb D-i oldalán nyittatott meg 1885-ben. Távolsága a 
vasúti állomástól 4 kmtr. Tulajdonosa a LEIDENFROST-család Nagy-Bos
sányban, mely ínnét évenkint 10,000 köbmtr. anyagot szállíttat Tavar
nokra, az ottani czukorgyárba szaturálásra és derítésre. Azonkívül mint
egy 500 köbmtrt épületkő alakjában, 500 köbmtrt pedig mészégetésre 
használnak fel. E mészkőnek tiszta CaC01 tartalma 980/o. A szilárdabb 
és össze nem töredezett padok műkövek faragására szolgálnak és ezekből 
látni a bányában 0·2ox 1·oox1 ·50 mtr. nagyságúakat is. Minthogy a 
fejtés rendszeresen és szakadatlanul történik, e bánya már eddig is jókora 
nagyságot ért el. 

1198. - Szakolcza (Holicsi j.). 
Barna, ritkás, meszes homokkő és sárga oolitosszövetű ritkás mész· 

homokkő, a melyben az oolitok a kvarczszemek meszes bekérgezése 
folytán jöttek létre. Mindkettő szarmatakorú lerakódás s a mezőváros 
tulajdonát képező, közelebbről meg nem jelölt kőbányáiból való. E min-
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ták után ítélve e kövek épületköveknek, valamint kőfaragói munkálatokra. 
is alkalmasak. 

1199. - &akolcza (Holicsi j.). 
Diluviális kavics, mely leginkább kárpáti homokkő, mészkő és 

mészmárga görgetett darabjaiból áll. A kavicsgödör, mely 1890-ben meg· 
nyittatott s mely a község tulajdona, 0·5 kmtrnyi távolságban fekszik 
DNy-ra a Spitálky nevű dűlőben. Az évenkint termelni szokott 700 köb
méternyi mennyiség a vármegyei és községi utak fentartására használtatik. 

1200. - &alctknsz (Nyitrai j.). 
Sötétszürke, majdnem tömött, felső-triaszkorú dolomit, a községi, 

0·50 kmtrnyire DK-re fekvő kőbányából. Bérlő MORTON JózsEF (Nyitra); 
a bánya már igen régi. E bánya kőzete főleg útkavicsolásra szolgál, 
kisebb mennyiségben azonban építkezésekre is. Évenkint átlag mintegy 
300 köbmtr. kő lesz fejtve. 

1201. - &écs (Privigyei j.). 
Sárgásszínű, muszkovitos, meszes, eoczén kvarczhomokkö, a mely 

egyenes táblákban hasítható. Ezen kőzet, mely a községtől 1 kmtrnyire 
Ny-ra fordul elő, a községben nyers állapotban épületkőnek szolgál. 

1202. -- SzeTdahely (Nagytápolcsányi j.). 
Világosabb és sötétebbszürke, hasadozott, bitumenes, felső-triasz

korú mészkő. A kőbánya, melyet hg. ÜDESCALCHI GÉZA a Tribecs hegység 
tövében, a községtől 2·6 kmtrnyi távolságban 1893-ban nyittatott meg, 
évenkint körülbelül 150 köbmtr. kőanyagot szolgáltat úti kavicsolásokra. 

1203. - Szokolócz (Pöstyéni j.). 
Szürke, felső-krétakorú dolomit (chocs-dolomit). Kilugzott részének 

egyes üregeiben csinos kalcit-kristálykák láthatók. E dolomit SzoKOLÓCZI 
GYULA nagybirtokos Gedra nevű bányájából származik, mely a községtől 
0·12 kmtrnyire É-ra fekszik. Évenkint e bányában 150 köbmtr. kő ter
meltetik úti kavicsnak, részben pedig épületkőnek is. 

1204. - Szolcsán (Nagytapolcsányi j.). 
Szürkésfehér, finomszemű kvarczithomokkő, helyenkint kvarcz

kavics-zárványokkal (diaszkorú). A gödrök, a melyekből ezen kvarczit szár
mazik, a községtől 2 kmtrnyire K-re fekszenek s 1870 óta vannak üzem
ben. Évenkint körülbelül 100 kbmtr. kő lesz bennük fejtve úti kavics elő
állítására. Tisztaságánál fogva üveggyártasra kellene vele próbákat tenni. 

1205. -- Szt.-PéteT (Galgóczi j.). 
a) Világos-sárgás, vékony lemezekre hasadó, finomszemű, krifitályos 

mész (krétakorú ?) A bánya, melyben ezen kőzet előfordul, a községtől 
1 ·2 kmtrnyire ÉK-re, a vármegyei út mellett fekszik, az Oráce zeme nevű 
ponton. Tulajdonosa a község, bérlője MoRTON JózsEF nyitrai lakos; meg
nyitásának éve 1889. E kőzet kizárólag csak útkavicsolásra szolgál, még: 
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pedig évenkint 500 köbmtr. mennyiségben. Feltűnő, hogy ezen, sajátsá
gos leveles szöveténél fogva igen kevéssé összetartó kőzet kavicsolásra. 
használtatik, holott a község határában dolomit is előford~l. 

b) Fehéres, rétegezett, finoman kristályos, krétakorú mészkő, a 
Tasle nevű kőbányából. E kőzet nemcsak útkavicsolásra, hanem mész
égetésre is alkalmas. 

1206. - Szt.-Péter (Galgóczi j.). 
Szürke, hasadozott, felső-krétakorú dolomit (chocs-dolomit), a köz

ségi Nad sarosom nevű kőbányából, mely a községtől körülbelül 1 kilo
méternyire fekszik ÉK-re, a vármegyei út mellett. Bérlője MoRTON JózsEF 
(Nyitra). E bánya 1889-ben nyittatott meg s anyaga azóta évenkint mint
egy 500 köbmtr. mennyiségben szolgál útkavicsolásra. 

120';'. -- Szu.csríny (Zsámbokréti j.). 
Ezen község területéről többféle sötétbamás és sötét barnásszürke, 

felső-triaszkorú, tömör, fehér-mészpáteres mészkövet küldöttek be, a 
melyek kisebb-nagyobb távolságban a községtől DNy-ra fordulnak elő. 

Kőbánya eddigelé még egyikére sem nyittatott. Ezek közül a tisztábbakat 
mészégetésre, az ereseket, ha elég nagy darabokban volnának fejthetők,. 
díszesebb kőfaragói munkákra is fel lehetne használni. 

1208. -- Szúlócz (Nagytapolcsányi j.). 
Világos-szürke, kristályos kvarczit, fillites közfekvetekkel (diaszkorú). 

A kőbánya, mely a községtől 1 ·5 kmtrnyi távolságban D-re s az Apponyi
vártól É-ra fekszik, a község úrbéreseinek tulajdona, a kik kőzetéből 
évenkint átlag 80 kmtr. úti kavicsot termelnek. 

12m1. - Tót-Sook (Galgóczi j.). 
Világos, vörhenyes-szürke, fehér-mészpáteres, neokomkorú mészkő 

twetterling-niészkő), a községi és tőle 2·5 kmtrnyire DNy-ra fekvő kő
bányából, mely 1875-ben lett megnyitva. E kőzetet részint építkezésre, 
részint úti kavicsra használják; ajánlatos volna azonban mészégetésre is 
ki pró hálni. 

1210. e-- Tőkés- Ujfal1t (Zsámbokréti j.). 
Világos-barna, tömött, csak gyéren likacsos, plioczénkorú, édesvízi 

mészkő, a melyben egyes helixlenyomatok fordulnak elő. ·A kőbánya, 
mely igen régi, a községtől DNy-ra fekszik vagy 2 kmtrnyi távolságban, 
jó közlekedési út mellett, s a község volt úrbéres gazdáinak tulajdona. 
Ezen igen szilárd mészkőből tetszés szerinti nagyságban készíthetők. 

lépcsőfokok, oszlopok stb., de azonkívül mészégetésre és útkavicsolásra 
is szolgál. 

1211. - 'l'őkés- Ujfr.tlu (Zsámbokréti j.). 
Világos, zöldesszürke, aprószemű andezit, a község D-i oldalán 

lévő igen régi kőbányából, mely br. HAUPT-ST!IMMER tulajdona. E kőzet, 
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melyből könnyen több köbméteres darabokat is fejthetni, alapépítmé
nyekre, pincze- és kútkifalazásra, kövezésre és utak kavicsolására hasz
náltatik. 

1212. - Turolukct (Miavai j.) . 
. a) Vörhenyes-szürke, szarukőtartalmú, jurabeli mészkő. A bánya, 

melyben ezen síklapú mészkövet fejtik, a Pekarka nevű ponton fekszik, 
a községtől 4 kmtrnyire Ny felé. Tulajdonosa a község, a mely azt körül
belül 1870-ben nyitotta meg. Nagyobb darabok nem fejtetnek s csakis 
zúzott úti kavicsot állítanak e bányában elő, még pedig évenkint 200-
250 kbmtr. mennyiségben. 

b) Világos-szürke, szarukőtartalmú, fehér-mészpáteres, jurakorú 
mészkő, a községtől 0·4 kmtrnyire Ny-nak fekvő Vrsek nevű kőbányából, 
mely a község tulajdona. A termelt kövek átlagosan 0·1 köbmtr. nagyok, 
s az évenkint fejtett 200 köbmtrnek egy bizonyos kisebbik része alapozá
sokhoz, nagyobbik része ellenben összetörve úti kavicsnak használtatik. 

12NJ. - Unin (Holicsi j.). 
Beküldetett egy tömör mészkőkavics töredéke, a községtől 11/2 kilo

méternyire DK-re fekvő diluviális kavimitelepből, a mely ezen a helyen 
1880-ban lett megnyitva. Tulajdonosa HÁVAR GYULA (Szenicz). Ezen mészkő 
s hihetőleg kárpáti homokkő-görgetegből álló kavics, évenkint átlag mint
egy 400 köbmtr. mennyiségben használtatik utak kavicsolására. 

1214. - Vágujhely. 
a) Világos-barnás, fehér, tömör, felső-jurakorú mészkő, a községtől 

~ kmtrnyire Ny-ra, a mezei út mellett fekvő Hricsó nevű kőbányából, 
mely 1867 óta van üzemben és Vágujhely község tulajdona. E kőbányá
ban átlag 50 köbcmtr. nagyságú darabok fejtetnek, a melyek részint ház
és vízgátépítkezésekre, részint pedig felaprítva útkavicsolásra szolgálnak. 
Az évi termelés átlag 500 köbmtrt tesz ki. 

b) Egy másik, világos-barnás mészkő, ugyanarról a tájról, de csak 
1 ·5 kmtrnyire a községtől Ny-ra. Ez a bánya, mely szintén a község 
tulajdona, hasonlóképen 1867-ben nyittatott meg. Használata ugyanaz, 
mint az előbbi esetben, az évi termelés pedig 250 köbmtrre becsülhető. 

1215. - Vágujltely. 
Szennyes-fehér, felső-krétakorú dolomit (chocs-dolomit), a Szkalka 

nevű kőbányából, mely a községtől 2·5 kmtrnyire ÉNy-ra, közvetlenül a 
vágujhely-miavai vármegyei út mellett fekszik. E bányában, mely 1842 
óta van i_izemben, s mely VrnTomsz MIKLÓS tulajdona, évenkint átlag 
150 kbmtr. kő fejtetik átlag 0·1~ köbmtr. nagyságú darabokban. Ezek ház
építésre, a Vág védgátjának építésére és összezúzva útkavicsolásra szol
gálnak. 
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1216. - Végh- Vezekény (Nagytapolcsányi j.). 
Szürkésfehér, középszetnű kvarczit, az Inovecz hegység gránittöm

zsének D-i széléről. Ezen kőzet túlnyomólag kristályos kvarczszemekből 
áll, a melyek közé elég sűrűn fehér köles-, ritkábban borsónagyságú ortho
klász (perthit-) kristályok vannak behintve; muszkovit csak felette gyéren 
látható benne. Azon 15 mtr. magas és 400 mtr. hosszú sziklafal, mely
ből a beküldött minta vétetett, a községtől 2·4 kmtrnyire fekszik ÉÉNy-ra. 
A bánya, mely a község úrbéreseinek tulajdona, 1840 óta van mivelés 
alatt. Évenkint innen 1400 köbmtr. zúzott kavicsot és 300 köbmtr. épület
követ szoktak szállítani. Ezen nagy kiterjedésű kvarczittelepnek tisztább 
részei tán üveggyártásra is alkalmasak. 

121'1. - Vel'bó (Vágnjhelyi j.). 
a) Világos-őzbarna, neokomkorú mészkő (wetterling-mészkő), azon, 

Verbó községtől 8 kmtrnyi távolságban fekvő kőbányából, mely 1880-ban 
a pöstyén-brezovai út és a Holeska-patak mellett, a Fajnor-féle irtvá
nyokon nyittatott meg. Ezen mészkőből évenkint vagy 1 OOO köbmtr. kerül 
az országutakra zúzott kavics alakjában. 

b) Világos-őzbarna, fehér-rnészpáteres, neokom mészkő (wetterling
mész), a verbó-velkai törvényhatósági út mellett fekvő Grucshegy keleti 
oldalán lévő kőbányából, Verbó községtől 3 krntrnyire ÉNy-ra. A bánya 
tulajdonosa Verbó úrbéri közönsége, bérlője LövY SAL.HION (Drahócz). 
Évenkint 200-300 köbmtr. követ fejtenek a bányában útkavicsolásokra. 

1218. - JTe1·bó (Vágnjhelyi j.\ 
Barnásfehér, erősen hasadozott, felső-krétakorú dolomit ( chocs

dolomit), a községtől ÉNy-ra, a Rupavahegységben, a községtől fi·5 kilo
méternyi távolságban fekvő kőbányából, mely 1850 óta van üzemben s 
jelenleg RuczAR lsTVÁN és TÁRsAmak képezi tulajdonát; bérlője Lön 
SALAMON (Drahócz). Ezen kőzet törött állapotban évenkint vagy 1000 köb
méter mennyiségben használtatik mint útkavicsolási anyag. 

1219. - JTerbócz (Szeniczi j.). 
Kékesszürke, a széleken barnásan málló, kovaszemcsékben igen 

gazdag mészkő, az eoczénkorú kárpáti homokkőzónából. Ezen fehér-mész
páteres, jól padozott mészkő a községtől 7 kmtrnyire K-re, közel Morva
ország és a Miava község határához, a Bobova nevű hegy alján lesz fejtve, 
átlag négyzetméter nagyságú és 0 OG-Q·20 mtr. vastag lapokban, a melyek 
részint építkezési czélokra, részint szétaprítva útkavicsolásra szolgálnak. 

1220. - f'Utencz (Pöstyéni j.). 
Barnásszürke, tömör, felső-krétakorú dolomitos mész (chocs-dolo

mit), a község tulajdonát képező Baba horka nad osminami nevű, a köz
ségtől 1 kmtrnyire Ny-ra fekvő kőbányábOl, a melyben e kő a község 
lakóitól saját szükségletükre építő- és útkavicsolási anyagul fejtetik. 
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32. PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE. 

1221. - Acsa (Váczi j.). 
Zöldesszürke, durvaszemű, ritkás-likacsos piroxén-andezittufa, a 

volt úrbéresek és zsellérek tulajdonát képező kőbányából, mely még a 
XVIII. század végén nyittatott a községtől K-re, 1 ·5 kmtrnyi távolságban. 
A termelt kövek átlag 0·50 mtr3 nagyok s nyers avagy faragott állapot
ban használtatnak ház- és egyéb gazdasági építkezésekhez. Az évi terme
lés évenkint körülbelül 100 mtr3-t tesz ki. 

1222. - Acsa (Váczi j.). 
a) Tarka, poligén, murvás, alsó-mediterrán kavics, mely a község

től 1 kmtrnyire DK-re fordul elő, a hol a kavicsot 1890 óta bányászszák. 
Tulajdonosa a község volt úrbéres gazdaközönsége. E kavics utak és hidak 
fedésére szolgál, az évi termelés pedig átlag 60 mtr3• 

b) Ugyanolyan kavics, br. PRÓNAY DEzső kavicsbányájából, mely a 
községtől valamivel távolabbra, DK·re fekszik. E kavicsgödör 1835 óta áll 
mívelés alatt, anyaga, úgy mint az előbbi, útkavicsolásra szolgál, az átla
gos évi termelés pedig 80 mtr3-re tehető. 

1223. - Alsó-Némedi (Alsódabasi j.). 
Murvás-homokos, diluviális kavics, a váczi r. kath. püspökség kavics

bányájából, mely 1857 óta van megnyitva s melyet jelenleg Pest-Pilis
Solt vármegye bérel. Anyaga, évenkint mintegy 2000 köhmtr. mennyiség
ben, a vármegyei és állami országutak kavicsolására szolgál. 

1224. - Békásmegywr (Pomázi j.). 
Szennyes-sárgásfehér, felső-eoczénkorú, kissé márgás mészkő (bryo

zoás-réteg), a csillaghegyi kőbányából. A kőbánya tulajdonosa NEY EDE 
(Budapest). A szabályos padokban előforduló kőzet, 1896 körül, faragott 
műkövek előállítására használtatott, azóta inkább csak terméskő alakjá
ban használatos különféle alapozásokhoz. (M. K. Á. I. 43.) 

1225. - Békásmegyer (Pomázi j.). 
a) Világos- barna, likacsos, de olykor csaknem likacstalan, negyed

kori édesvizi mészkő, a kapellenkuti kőbányából. (M. K. A. II. 16.) 
b) Világos-barna, tömött, gyéren likacsos, negyedkori mészkő, a róka

hegyi kőbányából. (M. K. Á. I. 158.) 
1226. - Bia (Biai j.). 
a) Barnásfehér, likacsos, foraminiferás, cerithiumos, gyéren homok

szemes, szarmatakorú mészkő, hg. METTERNICH R1cnÁRDNÉ uradalmi kő

bányáj ából, mely a községtől 2 kmtrnyire D-re fekszik. A kőbánya bér
lője NEY EDE (Budapest). A termelt kövek 0·50-1 ·50 mtr3-esek s az évi 
termelés mennyisége 5-600 köbmtr. A termelt kőmennyiség megfaragva 
építkezési czélokra használtatik. E kőbánya 1860 óta van üzemben. 
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b) Ugyanolyan, csak valamivel durvábbszemű és likacsosabb szarmata
mész, a biai telkesgazdák balhahegyi kőbányájából, melyet a községtől 

2 kmtrnyire D-re, 1870-ben nyitottak meg. A kőbánya bérlője NEY EDE 

(Budapest). A termelt köve~ 0·20---1 ·20 köbmtr. nagyságba;n termeltetnek, 
évi 500-600 köbmtr. átlagos mennyiségben. 

e) Barnás, foraminiferás, likacsos, szarmata-mészkő, a biai volt úr
béresek ú. n. szarvashegyi kőbányáj ából, mely· a községtől 2 kmtrnyire 
DK-re, 1882-ben nyittatott meg. A termelhető kövek nagysága 0·20-
100 köbmtr. E kőzet építkezési czélokra és lépcsőfokok előállítására 

alkalmas, de jelenleg nincsen mívelés alatt. 
d) Barna, foraminiferás, likacsos, sza.rmata-mészkő, a biai volt úr

béresek ú. n. Fekete kőbányájából, mely a községtől 2 kmtrnyire DK-re 
fekszik és 1872-ben nyittatott meg. E bánya, melynek mívelési viszonyai 
olyanok, mint az előbbié, jelenleg nincsen mívelve. 

e) Sötétbarna, foraminiferás, tömörebb, szarmatakorú mészkő, a 
biai volt úrbéresek Stirbak nevű kőhányájából, mely a községtől 2 kmtr
nyire DK-re, 1883-ban nyittatott meg. Ezen kőzetet átlag o·20--0·50 mtr3 

nagyságú darabokban szokták fejteni, évenkint 300-500 mtr3 mennyi
ségben. Ez a kőzet vízépítményekhez és útépítéshez használtatik. (M. K. 
Á. I. 140-151.) 

1221, - Bm'osjenő (Pomázi j.). 
Őz barnába hajló, fehér, tömött dachstein- vagy megalodon-mészkő, 

a nagykevélybegyi, a községtől ~h) kmtrnyire É-ra fekvő kőbányából, 
melyet a JózsEF főberczeg uradalmához tartozó területen 18D3-ban nyi
tottak meg. A bánya bérlője Kr..Ausz FERENCZ kőfarngó Borosjenőn. Ezen 
bányában kizárólag mészégetésre való követ törnek. 

1228. - Bor-o.~je11ő (Pomázi j.). 
a) Vörhenyes, aprószemű, alsó-oligoczénkorú hárshegyi homokkő, 

a JózsEF főherczeg ő fenségének birtokához tartozó kőbányából, mely a 
községtől 1 ·5 kmtrnyire Ny-ra, a Mühlwald rieyű di.ilőben fekszik. Meg
nyitásának éve 1892. A bánya bérlője KRAUSZ FEn.ENCZ borosjenői kő
faragó. A homokkő átlag 2 mtr. hosszú darabokban fejtetik, a melyek 
lépcsőfokok kifaragására használtatnak. Évenkint mintegy 2000 lépcső
fokot készítenek belőle. Ezen kőzet kizárólag faragott állapotban használ
tatik építkezési czélokra, főleg lépcsőfokok előállítására. 

ú) Szürkésfehér, durvábbszemű hárshegyi homokkő, a JózsEF fő
herczeg uradalmához tartozó ezüsthegyi kőbányából, mely a községtől 

1 ·25 kmtrnyire K-re fekszik. Megnyitása 1700 körül történt. Ezen kőzet 
1-3 mtr. hosszú darabokban fejtetik, a melyek lépcsőfokokra lesznek fel
dolgozva. Évenkint mintegy 4000 folyó mtr. lépcsőt készítenek e báuyá-
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ban. Azonkivül készülnek itt lépcsőlapok, oszlopok és egyéb szerkezeti 
kövek is. 

e) Szürkésfehér, finomszemű hárshegyi homokkő, a steinriegelwaldi 
kőbányából, mely a községtől 1 ·0 kmf,rnyire D-re fekszik. Ezen bányát 
1750 körül nyitották. Tulajdonos és bérlő ugyanaz, mint előbb. Itt is 
szerkezeti köveket, siremlékeket, főleg pedig lépcsőfokokat állítanak elő, 
€venkint mintegy 5000 folyó mtr. mennyiségben. 

dJ Világos-szürke, durvaszemű, likacsos, a!só-oligoczénkorú hárs
hegyi homokkő, FISCHER és ZAHLBRECHT kőfaragó czég (Borosjenő) kő
bányájából, mely a községtől 1 kmtrnyire Ny-ra, az ú. n. Steinriegel dűlő
ben fekszik, a hol 1860-ban lett megnyitva. A homokkőpadok több mtr. 
hosszúságban fejthetők s ezért ezen kőzet kiválóan kőlapok, lépcsőfokok 
€s oszlopok kifaragására alkalmas. Az évi termelés 200-250 mtr3• Az 
említetteken kívül építkezésekre, főleg pedig vasúti építkezésekhez való 
szerkezeti kövek előállítására is szolgál. 

e) Hasonló, alig valamivel finomabbszemű homokkő, BRUNNER 
JAKAB (Borosjenő) kőbányájából, mely a községtől 1 kmtrnyire K-re, az 
Bzüsthegyen (Silberberg vagy Kukukberg) fekszik, a hol 1891-ben lett 
megnyitva. Ezen kőzet átlag 1 ·5-3 mtres darabokban lesz fejtve, a mik 
leginkább lépcsőfokok faragására alkalmasak. Évenkint mintegy 3500-
4000 folyó mtr. lépcső lesz kifaragva. Azonkívül azonban alkalmas kő

lapok, oszlopok stb. faragására is. 
1229. - Budafok (Biai j.). 
Barnásfehér,ikrásszövetű, részbendurvábbszövetű, likacsos, szarmata

korú mészkő. (M. K. Á. I. 114-115.) 
12:JO. - Budct-Kaláz (Pomázi j.). 
a) Világos-barnás, gyéren-likacsos, különben tömör, negyedkori 

édesvizi mészkő, a budakalázi volt úrbéresek tulajdonát képező kő
bányából, mely vagy 2 kmtrnyire a községtől Ny-ra, az ú. n. harapováczí 
legelőn fekszik, hol az 187~-ben nyittatott meg. A bánya bérlője FLEISCH
MANN és MAJOROSSY budapesti vállalkozó czég. A mészkő több köbméter 
nagyságú darabokban fejthető és évenkint 3000-4000 köbmtrt termel
nek e helyen, mit részint nyers állapotban, részint faragva értékesítenek. 
Budapesten használtatott ezen kő az Elevátor, az új főgyüjtőcsatornák, 
a Dunarakpart, a kir. várpalota, az új országház, a budai ref. templom, 
a városligeti hid- s egyéb építkezéseknél. 

b) Ugyanolyan kőzet a volt úrbéresek egy másik, ugyancsak a hara
pováczi legelőn fekvő bányájából, mely 1894 óta áll fenn s melyet Mrn
LIERINI J. és ScHAFFER budapesti vállalkozók bérelnek. E bányában az évi 
termelés 2-300 köbmtr. s anyaga nyers és faragott állapotban külön
böző építkezésekhez és hidakhoz szállíttatott. 
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e) Ugyanolyan, de kissé fehéresebb, édesvízi mészkő, a volt úr
béreseknek egy harmadik, ugyanott fekvő kőbányájából, melyet a sóskút
páty-kalázi kőbányavállalat bérel. E bánya 1891 óta áll fenn. Ezen bányá
ból évenkint 800-1000 köbmtr. kő kerül ki, mit leginkább nyers álla
potban szállítanak vasúti építkezésekhez. 

d) Világos-barnás, édesvízi mészkő, a Budakaláz község (mint 
erkölcsi testület) tulajdonát képező kőbányából. E bánya 1879-ben nyit
tatott meg és jelenlegi bérlője NEY EDE és TsA Budapesten. A bánya a 
Brdo dűlőben, a községtől DNy-ra fekszik. A bánya évi termelése 2000 
köbméter, a mi nyers és faragott állapotban kivált a budapesti középít
kezéseknél használtatik. Többi között a kalvin·téri szökőkút is ezen kő
bánya kőzetéből került ki. (M. K. Á. I. 159--165. II. 18-21. és IV. 38--
39, 43-44.) 

12:11. - Budakesz (Biai j.). 
Barnásfehér, tömör, felső-eoczénkorú nummulitos mészkő, a ma

gyar kir. erdőkincstár Antoni nevű kőbányájából, mely a községtől 0·5 
kilométernyire É·nak fekszik. Ezen bánya 1890-ben lett megnyitva. A jelen
legi bérlő CzÉH JÁNOS (Bu<lakesz) falazáshoz való terméskövet töret benne. 
évenkint mintegy 45 mtr3 mennyiségben. 

1232. - Budakesz (Biai j.). 
Sárgás, porondos, felső-triaszkorú dolomit, a községtől kissé É ra 

fekvő bányából, a melyből 1\íANDLER VILMOS, BERKOVICS és RErsz czég 
évente 1400 q dolomitot szállít el Mármaros-Sziget, Detta, Szeged, Szol
nok, Kistelek, Kemecse állomásokra és vagy 1500 q-t Czortkow, Jezerzany, 
Monasteryska, Koroscyatin és Lavoczne külföldi rendeltetési helyekre. 

1233. - Bu,dakesz (Biai j.). 
a) Világos-barnás, középszemű, likaesos, alsó-oligoczénkorú hárs· • 

hegyi homokkő, a m. kir. erdőkincstár tulajdonát képező pátyi-út melletti 
kőbányából, mely a községtől 0·80 kmtrnyire Ny-:ra, az ú. n. Steinbruch
köpfl erdőrészben fekszik. Megnyitása még a XVIII. század vége felé tör
tént. Bérlője CzÉH JÁNOS budakeszi lakos, ki ezen kőzetet részint faragat
lan állapotban mint terméskövet, részint pedig leginkább lépcsőfokokká 
kifaragva értékesíti. Az évi termelés átlag 85 mtr3• 

b) Barnás, kvarczkonglomerátos homokkő, a községi kőbányából, 
mely a köz;::égtcl 1 órányira DNy-ra fekszik. Megnyitásanak éve 1878. 
Ezen kőzet csakis nyersen használtatik alapozási építkezésekhez, éven· 
kint bizonytalan mennyiségben. 

1234. - Budaörs (Biai j.). 
Barnásfehér és vöröses, vasoxidos, finomszemű, felső-triaszkorú 

dolomit, a községi kőbányából, mely a községtől 3 kmtrnyire Ny-ra, a 
Törökugrató néven ismeretes hegyen, a buda-győri országút mellett fek-
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szik. E kőzetet mészégetésre C) és útkavicsolásra használják, évenkint 
800-1000 köbmtr. mennyiségben. · 

1235. - Budapest s~ékesfőt•áros. 
Fehéres, tömött, felső-triaszkorú, megalodon- vagy dachstein-mészkő, 

melyet mészégetés és úti kavics előállítása czéljából fejtenek. A főváros 
területén ezen képződménynyel csak alárendelten találkozunk. 

1. A főváros mészkőbányája a 4710.4711/a/b. sz. telken, a Fazekas
hegyen, közvetlenül a főváros határán, Nagykovácsi felé, országút mellett. 

2. A főváros mészkőbányája a 6242.6246/d. sz. telken, a Szép 
juhászné közeleben, a Nagy-Hárshegy DNy-i oldalán. Ezen utóbbi bánya 
szünetel. 

1236. _:__ Budapest székesf'ő·várvs. 
Világos-barnásszürke, olykor kékesszürke, tömör, felső-eoczénkorú 

nummulitos és orbitoidás mészkő, a melyet a Duna jobb partján több 
kőbányában fejtenek. Ezen kőzet alapozásokra, betonkészítésre és út
kavicsolásra szolgál. Többi között az új parlamentépület hatalmas beton
alapozásához is szépvölgyi, illetve pálvölgyi orbitoidás mészkő szolgált. 
i\.zonkivül mint terméskövet használták Budapest sok magán- és középü
letéhez, ú. m. az eskü-téri hid, a szépművészeti múzeum, a központi 
pályaudvar, az új kaszárnyák stb. építése alkalmával. A bányák, melyek
ben ezen mészkövet fejtik, a következők: 

1. A volt HoLTZSPACH A. FIAI czég 4703. hr. sz. telkén és 
2. az Ujlaki tégla- és mészégetőgyár r.-t. 4704. br. sz. telkén lévő 

kőbányák, melyek a ~zép-völgy felső részében fekszenek. 
3. HASZMANN KÁROLY 4678, hr. sz. telkén lévő bánya, a felső Szép

völgyben, a Hármashatárhegy D-i oldalán. 
t 4. Budapest fővárosának 4710-4711/a;b. hr. sz. telkén fekvő kő-

bányája, a felső ~zép-völgyben, a Kecskehegy oldalában. 
5. Budapest fővárosának 4710.4711.4711/aib. hr. sz. telkén lévő 

három kőbányája, melyek a §_zép-völgy középső részében, a Kecskebegy D·i 
oldalán fekszenek. 

6. RITTER ANTAL 3094. hr. sz. kőbányája a Kecskehegy K-i oldalán. 
7. Budapest fővárosa 4638/a. sz. telkén lévő kőbánya a Mátyáshegy 

ÉK-i oldalán. 
8:·A.~--Ujlaki tégla- és mészégetőgyár r.-t. kőbányája a Nátyáshegy 

DK-i oldalán, a 4578.458. sz. telken. (M. K. Á. II. 7. és IV. 16-17.) 
9. ScHÖDL KÁROLY 4609-10. br. sz. telkén lévő két kőbányája. 

10. Budapest fővárosának 4638/a. sz. telkén lévő bányája és 
11. a volt HoLTZSPACH A. FIAI czég 4733.4734. hr. sz. telkén lévő kőbá

nyája; mind a négy egy csoportban a _§_zép-völgy alsó részében, a Mátyás
hogy DNy-i tövében. Ezek a bányák folytonosan és erősen míveltetnek 
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12. Budapest fővárosának 5154/ab. sz. telkén fekvő kőb:inyája, a 
)3'ereD.czhegy Ny-i végén. 

13. WmKER REzsó kőbányája az 5661. sz. telken, a :F.'_erenczhegy 
_ k_ö~~E~_!tj_~n, a déli oldalon. 

14. MÜLLER LAJOS és SzrrTA KÁROLY kőbányája az 5280. sz. telken, 
.a Ferenczhegy 1_\:i végén. 

15. HAGGENMACH-iR-IÜnoLY kőbányája a zugligeti 6471/a, G476. sz. 
ielken. 

16: A Zugligeti n_y~r!Jl:L~ r.-t. kőbányája ugyanott, a 6496-64,99. sz. 
ielken. 

17. A cs. és kir. katonai kincstár kőbányája a 7142/d. sz. telken, a 
Kis-Svábhegyen: 

18. PERINGER PERENCZ kőbányája a 7142/b. sz. telken ugyanott, az 
Blőbbinek szomszédságában. 

19. ScHÖNFELD KÁROLY kőbányája a 7142/ct. sz. telken, szintén a 
Kis-Svábhegyen. 

E három utóbb említett kőbánya közül a ScHÖNFELD-féle szolgálta
tott eddig makadamozásokhoz és betonozásokhoz igen sok orbitoidás és 
nummulitos mészkövet. Néhány év óta azonban már ez is szünetel. 

20. A fővárosnak egy újabb bányája, mely a bud~,]i~.§~i __ e.rd§~e.n, a 
_§.?léchenyihegy Ny-i oldalán, a tüdőbetegek számára_ épített s~i_i,.11a:to~Íll_~ 

közelében fekszik. (M. K Á. II. 7.) 
1231'. - Budapest székesfővá·ros. 
Sárgásfehér, puha, foraminiferás, szarmatakorú mészkő, melyet a 

mult században nagy arányokban Kőbányán, a főváros X-dik kerületé
ben, pinczeszerű vájásokban fejtettek. Ezen könnyen faragható kőzetből 
épült a régi Pestnek számos nagyobb háza és temploma. Jelenleg nem 
fejtik többé kőbányán a követ, hanem pinczékké alakították át a terjedelmes 
földalatti üregeket, a különböző sörgyárak számára. A fővárosi kőbányai 
vízvezetéki medencze szintén szarmatakorú durvamészkőbe van bevájva. 

1238. - Budapest székesfőváros. 
Barnás, tömött, bitumenes, pontusi korú mészkő, BoGNÁR IMRÉNÉ 

kőbányájából, mely a Széchenyihegyen lévő Széchenyi-emléktől DNy-ra, 
a 72R5;4. számú telken fekszik s melynek anyaga a környéki utak kavi
esolására használtatott. 
· 1239. - Budapest székesfőváros. 

Szürkésfehér, többé-kevésbbé likacsos, negyedkori, édesvízi mészkő, 
mely a főváros területén számori ponton fejtetik. Ezen mészkövet a fő
városi bányákból többnyire csak terméskő alakjában használják épület
.alapozásokra, összezúzva pedig· betonkészítésre. A bányák sorozata a 
következő: 
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1. KARL FERENCZ kőbányája az 5555.56. sz. telken, az Ürömhegyen. 
2. WEISZHAR JózsEF és BAsso TAMÁS kőbányája az 5548.49. sz. telken. 
3. QUITTNER ÁRMIN kőbányája az 5350.5359. sz. telken. 
4. Az Ujlaki tégla- és mészégetőgyár r.-t. kőbányája az 5363. számú 

telken. 
5. QUITTNER ÁRMIN és neje PEsCHL JEANETTE kőbányája az 5392.5394. sz. 

telken. 
6. JAGOSCHITZ JózsEF és MAGDOLNA kőbányája az 5395. sz. telken. 
7. MÜLLER JózSEF, HrnsCHNER JózsEF és FÖLDVÁR JAKAB kőbányája 

az 5144.5419. sz. telken. Valamennyi bánya az Ürömhegyen fekszik, a 
hol 1895-96. években műköveket is faragtak. Jelenleg e bányák szüne
telnek. 

8. WALLITSEK JÁNOS kőbányája a 6149/5. sz. telken, a __Q!tgykov_~~§i:_ __ 
út mentén, az országos tébolydától É·ra. 

- 9. GRAF ISTVÁN, KÁROLY stb. kőbányája a 2092/b. számú telken, mely, 
úgy mint a következők is. a ~~~231_~rn_k_atonai_kórház platóján fekszik. 

10. HEUTHALLER GYÖRGY kőbányája a 2994/ab.2992/a. sz. telken. 
11. VJ!aki _ tégla- és mészégetőgy~r __!:-_"t négy kőbányája a 2995., 

2998., 2999. és a [45331/2.453fí.4538.4539.4540.J sz. telkeken. 
12. Az Egyesült tégla- és czementgyár r.-t. öt kőbányája a 4534., 

, 4527., 4511.24. és 4511.4524. sz. telkein. 
13. MüTTER HENRIK kőbányája a 4546. sz. telken. 
14. WIESER PÁL és 'l1ÁRSAI két kőbányája a 4499. és 4500. sz. telke

ken, a melyek, úgy mint az előbbiek (9-14-ig), mind a }risczelli katonai 
_-.M!_~áz platóján fekszenek. 

15. A Kőszén és téglagyár társulat kőbányája, mely a Ro@JI~b_e_gy 

D_N:yj_~~aj~11, a téglagyár gödre felett fekszik, a hol 1894 óta faragott 
köveket is állítottak elő. A kőbánya telkének száma 5593. 

16. A mult századokban a Gellérthegy DNy-i oldalán is fejtették a 
szóban forgó édesvizi mészkövet, még pedig oly szaporán, hogy mi reánk 
alig maradt e helyen ennek a képződménynek hírmondója. 

Megemlítjük e helyen, hogy a régi Aquincum lakói a szóban forgó 
édesvizi mészkövet bőven használták építkezéseikhez. 

1240. - B·udapest székesfőváros. 
Kékes- vagy barnásszürke, felső-eoczénkorú, foraminiferás és bryo

zoás mészmárga, mely a nummulitmészkő felett, az Ujlaki tégla- és mész
égetőgyár r.-t. mátyáshegyi kőbányájában fordul elő, a 4578.458. sz. tel
ken. Alkalomadtán ez is használtatik zúzott alakban betonozásokhoz. 

1241. --- Budapest székesfőváros. 
Sárgás, alsó-oligoczén márga, ú. n. budai márga, MELocco LENARDO 

két kőbányájából, mely a Szemlőhegy K-i oldalán, az [5316.5317.5331.} 



PEST M. 225 

és [5305.5306.J sz. telkeken fekszik. Ezen kőbányák anyaga czement
készítésre szolgál és. a mellettök lévő czementgyárat látja el. 

1242. - Budapest székesfőváros. 
Sárgás- vagy szürkésfehér, felső-triaszkorú dolomit. Az athmoszferi

liák behatása alatt könnyen széjjel hull darává és lisztté. A darát és 
durvább dolomitkav]csot utak behintésére, a dolomitlisztet vagy homokot 
pedig surolásra szokták Budapesten használni. Azonkívül használják a 
dolomitlisztet a szódavízgyárakban, valamint végre a festékföldgyárakban 
is. Dolomitot a főváros területén a következő kisebb-nagyobb bányákban 

,fejtenek: 
1. PROHÁSZKA GYÖRGY bányájában, a Hármashatárhegy D-i oldalán, 

a 4682. hr. sz. telken. 
2. A székesfőváros tulajdonát képező 4710.4711.4711/a/b. sz. tel

ken, a Hüvös-völgyben, a Gugerhegy DNy-i tövében. 
3. APÁTHI SToTz ARANI•A, a Szép kilátástól DNy-ra eső 6137.6140. 

6148/3. hr. számú telkén. 
4„ A székesfőváros 6242.6246/d. hr. sz. telkén lévő kőporos bányá

ban, mely a_ lipótmezei tébolydá(ót _Ny;ra fekszik. Az itt ásott kőpor a 
tébolyda parkútjainak jókarban tartására szolgál. 

5. A székesfőváros 6425.6426. hr. számú dolomitbányájában, a buda
keszi út mellett, a Szép juhásznétól Ny-ra. 

6. A zúgliget(Nyári lak'r.-t. 6496.99. hr. számú zúgligeti bányájában. 
7. FETTER JÁNOS 7695.7698. hr. sz. telkén lévő dolomitbányában, 

mely a Széchenyihegyen, a Széchenyi-emléktől DK-re fekszik. Ezen bánya 
1895-ben lett megnyitva. 

8 NovÁK foNÁCl:I 10911. hr. sz. telkén és 
9. Budapest fővárosa 10\J09-10910/b. hr. sz. telkén fekvő_~sgell~rt- _ 

hegyi dolomitkavicsbányákban, a melyek a főváros határában a leg
nagyobbakhoz tartoznak s a melyeket szünet nélkül mívelnek. 

10. Özv. SAXLEHNER ANDRÁSNÉ 7905--7910. hr. sz. 
11. CHRISZTL PÁL 8367-8370. hr. sz. és 
12. DönFLlNGER PÁL 8386/b. hr. sz. telkein lévő dolomitbányákban, 

mind a három a Sashegy Ny-i tövében. A két utóbbi bánya 1896-ban lett 
megnyitva. --------- ---- -------- „-„ 

1243. - Budapest székesfőváros. 
Szürke, szaruköves konglomerát, mely a felső-eoczén, bryozoás 

mészkő emeletébe tartozik. Minthogy ezen, a Farkas völgy táján elő
forduló kőzet keménységénél fogva malomkőgyártásra alkalmas, több he
lyen bányászszák : 

1. LUKÁCS ANTAL es neje MERT GERTRUD kőbányájában, a 7734·. sz. 
telkén, a Farkas-völgy É-i oldalán. 

Dr. Schafarzik F. A magyai· kőbányák. 15 
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2. HALMAY BERTA és IGNÁCZ kőbányájában, ugyanott a 8680.8682. sz. 
telken. 

3. A fővárosnak ugyanott lévő három kőbányájában. 
4. RAUSCH ISTVÁNNÉ és ScHWEITZER FRIGYES két kőbányájában, a 

9116.9118/b. sz. telken, a Farkas völgy D-i oldalán. 
5. A főváros kőbányájában, a 9124. sz. telken ugyanott és 
6. FREY ALAJOSNÉ kőbányájában, mely a Pösinger-major közelében 

fekszik, a 9268. sz. telken. 
1244. - Budapest székesfőváros. 
Szürke, többé-kevésbbé durvaszemű, sőt olykor konglomerátos, kvar· 

czitos homokkő, ú. n. hárshegyi homokkő, az alsó-oligoczén korból. Ezen 
igen szilárd kőzetet támfalak építéséhez használják. Így készültek pl. az 
Albrecht-út falai ebből a kőzetből. A konglomerátos féleségekből azelőtt 
malomkövet is faragtak. Jelenleg e bányák mind szünetelnek. 

1. A főváros kőbányája a 6144.45/1. sz. telken, a nagykovácsi út 
mellett. 

2. A főváros két kőbányája a 6144.45/1. sz. telken, a Hüvös völgy
ben, a Vadaskert DNy-i oldalán. 

3. A főváros kőbányája a 6242.6246/d. sz. telken, a Bátorhegyen 
(=Nagy-Hárshegy), a hol e kőzet legkonglomerátosabb. 

1245. - Budapest székesfőváros. 
Barnás, finornabbszemú, pontusi korú homokkő, STEUER GYULA 

7316/2. sz., az Istenhegyen fekvő telkén lévő kőbányájából, melynek kő
zete régebben alapozásokhoz használtatott. 

124(}. - Budapest székesfőváros. 
Tarka. poligén, alluviális kavics, a Duna medréből. Evarczfélék, 

kristályos pala, gránit és andezitek görgetett darabjai találhatók benne. 
Ezen kavicsot a főváros határán átfolyó Dunameder kotrása alkalmával 
nyerik s úgy murvásan, a mint kiemelik, nagy mennyiségben betonkészí
tésre szokták használni. Az utóbbi időben főleg a nagy vízgyüjtőcsator
nák betonmunkálatai készültek belőle, legújabban pedig a Lágymányoson 
épülő új műegyetem alapozásához hordják. Használják e kavicsot útkavi
csolásra, valamint a kövezőkoczkák beágyazására is. 

124'1'. - Budapest .~zékestőváros. 
Világos-barnás, finomszemű, alluviáliskorú futóhomok, mely a fő

város határának főleg bal partján fordul elő. A homok, melyet leginkább 
a futóhomokbuczkák leásása által nyerik, oltott mészszel vagy czementtel 
keverve, vakolatkészítésre szolgál. Budapest körül ilyen módo~ egész 
buczkákat hordtak már el. 

1248. - Csobánka (Pomázi j.). 
Fehér, tömött, felső-triaszkorú dachstein- vagy megalodon-mészkő, 
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:a községi kőbányából, mely 1 ·5 kmtrnyi távolságban DK-re fekszik. E kő
bánya 1877 óta létezik és anyaga útkavicsolásra használtatik, évenkint 
bizonytalan mennyiségben. 

1249. - Csobánka (Pomázi j. ). 
Világos-barna, finomszemű, alsó-oligoczénkorú hárshegyi homokkő, 

mely a községi, 1·0 kmtrnyire KDK-re, a Csúcshegyen lévő kőbányában 
fordul elő. Bérlő ScHWARZMANN SEBŐ. A termelt kődarabok nagysága 1 ·0--
2·0 mtr3, mit leginkább lépcsőfokokra dolgoznak fel. Évenkint átlag 
2000 darab kurtább-hosszabb lépcsőfokot faragnak itten. A nyers terméskő 
és a törmelék nagyobbja pedig házfalak, hid- és pinczeépítkezésekre szol
gál. Budapesten több középületnél, ú. m. a régi Lloyd, a régi országház 
stb. építkezésénél használtatott, főleg a lépcsőzetekre. Az apró törmelék 
pedig kerti utak porondozására szolgál úgy ezen kőbányából, valamint 
a községi mészkőbányából a mészkő felett fekvő törmelékes hárshegyi 
homokkőé is. (M. K Á. II. 94.) 

1250. - Csömör (Gödöllői j.). 
a) Barnás, agyagos, plioczénkorú (mastodon-) kavics, D1TTRICH 

JózsEF (Budapest, Bem-u. 7.) szt.-mihályi kavicsbányájából, mely a buda
pest-csömör-czinkotai határösszeszögelés közelében, 12 holdnyi terü
leten fekszik. Megnyitásának éve 1873. 

b) Ugyanott fehéres, homokos-murvás kavics is fordul elő. Mind a 
két fajtából évenkint 5000-6000 köbmtr. lesz bányászva, a mely meny
nyiségből az a) mmőségű a budapesti sétautak behintésére, a b) fajta 
pedig útkavicsolásra és betonmunkálatokra ha~ználtatik. 

1251. - Csővár (Váczi j.). 
Szürke, szalagos, tömött, jurakorú mészkő, br. PRÓNAY DEzső kő

bányáj ából. mely 1 ·5 kmtrnyire a községtől Ny-ra fekszik. E kőzetből 
átlag 0·50 mtr3 nagyságú darabokat fejtenek, a melyeket nyers állapot
ban helyben különböző építkezésekre felhasználnak. Az évi termelés átlag 
tiO mtr3 - re tehető. 

1252. - Csővár (Váczi j.). 
Fehéres, apró vörö;:ipettyes, eoczénkorú nummulitos mészkő, báró 

PRÓNAY DEzső kőbányájából, mely a községtől Ny-ra, mintegy t ·5 kilo
méternyi távolságban fekszik. E kőzetből évente átlag 120 köbmtr. lesz 
fejtve, mit részint útkavicsolásra, részint pedig mészégetésre használnak. 

1253. - Duka (Váczi j.). 
Feketés, aprószemű, majdnem tömött piroxén·andezit, RomTSEK 

JózsEF dr. kőbányájából, melyet 1893-ban a Kalváriahegyen, a községtől 
1 kmtrnyire DK-re nyitottak. E kőzet alkalomadtán nyers darabokban 
~pítkezésekre használtatik, úgyszintén útkavicsolásra is fel volna hasz
nálható. 

1-* () 
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1254. - Duna-Bogdány (Pomázi j.). 
a) Kékesszürke és barnássárga, középszemű gránátos biotit-ande

zit, a m. kir. erdészeti kincstár csódihegyi kőbányáiból, melyek közül a 
kékes az alsó, 1860-ban megnyitott, a sárgás a felső, 1845-ben meg
nyitott bányából való, a melyek a községtől körülbelül 3 kmtrnyire D felé 
fekszenek. A termelt kövek nagysága 0·50-3·5 mtr3 s az átlagos évi 
termelés 30-40,000 mtr8 nyers kő és 5-600,000 darab utczaburkolati 
koczkakő. A nyers kövek vízépítészeti czélokra szolgálnak. 

b) Ugyanolyan minőségű andezit, SCHMID és STAGEL dunabogdányi 
czég 1867-ben a Csódihegy D-i oldalán nyitott kőbányájából, mely a köz
ségtől 3·8 kmtrnyire D-re fekszik. Ezen kőzetből évenkint 800,000-
1.000,000 darab burkolati koczkakő termeltetik, azonkivül még járda
szegélykövek és fedőlapok is. Nyersen a Dunaszabályozás czéljaira, össze
zúzva pedig útburkolásra szolgál. 

e) Ugyanazon kőzet néhai WALLENFELD KÁROLY kőbányájából, mely 
a Csódihegy K-i oldalán fekszik. Bérlője WALLENFELD MIHÁLY. A bánya 
1871-ben lett megnyitva. A fejtett darabok 3-10-12 köbmtr. nagyok. 
E kőzetből főleg burkolati koczkák (évenkint átlag 1.000,000 darab), út
szegélykövek és fedőlapok állíttatnak elő. Nyers állapotban vízszabályo
zási munkálatok-, zúzva pedig útkavicsolásra szolgál. 

d) Ugyanazon kőzet ZELLER JózsEF, ugyancsak a Csódihegy D-·i 
oldalán 1885-ben megnyitott kőbányájából. Ebből a bányából évenkint 
átlag 15---20,000 darab burkolati koczkakő kerül ki, azonkivül haszr"iálják 
e kőzetet vízszabályozási és útburkolási munkálatokhoz is. (M. K. Á. I. 
206-207. és II. 42--44.) 

1255. - Duna-Pataj (Dunavecsei j.). 
Mogyoró-diónagyságú, alluviális kavics, HARÁK JÁNOSNÉ kavics

gödréből, melynek anyagát rostálva és rostálatlanul utak és utczák kavi
csolás!Íra használják. A kavicsgödör, mely 1880 óta van használatban„ 
évenkint mintegy 2000 köbmtr. anyagot szolgáltat. 

1256. - Fóth (Váczi j.). 
Durvaszemű, homokos mészkő, az alsó-mediterrán emeletből, gróf 

KÁROLYI SÁNDOR Német nevű bányájából, mely a községtől 2 kmtrnyire 
É-ra, a Somlyóhegyen fekszik. A termelt kövek 0·2o-0·30 mtr3-esek; az 
évi termelés mennyisége pedig 900-1200 m 8, mit az uradalomban és a 
községben építkezésekre használnak. A KÁROLYI családtól épített szép 
templom falazásai szintén ebből a kőzetből készültek. 

1251'. - Fóth (Váczi j.). 
Fehéres, biotitos, riolitos dáczittufa, gr. KÁROLYI SÁNDOR Előmáji 

kőbányájából, mely a községtől 1 ·5 kmtrre É-ra fekszik. E bánya már a 
XVII. században volt megnyitva. A termelt kövek nagysága 0·16- 0·1 S 
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lröbméter, az évi termelés 300-180 köbmtr., mit nyersen vagy kifaragva 
.építkezésekré használnak. 

12/$8. - Fóth (Váczi j.). 
a) Zöldesszürke, középszemű, ritkás piroxén-andezittufa, JuNG

MANN IRMA fóthi lakos kőbányájából, mely a községtől 1 ·5 kmtrnyire ÉK-re 
fekszik, az ú. n. Szilvási dülőben. E bányában, 0·16-0·30 mtr8 nagyság
ban,' éve~kint 1500-1800 köbmtr. kőanyag lesz fejtve, mit részint nyer
sen, részint faragva különböző építkezésekre használnak fel, nemcsak 
Fóthon, hanem a környéken is. Alkalmas e kőzet kutak és pinczék ki
rakására is. 

b) Konglomerátos piroxén-andezittufa, gr. KÁROLYI SÁNDOR Zöld
. kavicsbányájából, mely a községtől 1 ·25 kmtrnyire fekszik ÉK-re. E kavics

gödör 1845 óta áll mívelés alatt. Évenkint 4-5 köbmtrt termelnek e 
helyen, mit a grófi parkban útkavicsolásra használnak. 

1259. - Fóth (Váczi j.). 
Dió-lúdtojásnagyságú, plioczénkorú (mastodon-) kavics, mely gróf 

KÁRo~YI SÁNDOR 1845 óta, a községtől 3 kmtrnyire DK-re, a Hosszú dűlő
ben létező kavicsbányájából való. E kavicsgödörből évenkint vagy 30 köb
méter kavicsot termelnek, mit az uradalmi utak jókarban tartására hasz
nálnak fel. 

1260. - Izbég (Szent-Endre). 
Zöldes, mállásnak induló amfibol-andezit, az izbégi, Kikhegyi 

(malomhegyi) kőbányából. Ezen kőbánya kőzete nyersen falazási, illetve 
alapozási munkálatokra, részben pedig útkavicsolásra lesz felhasználva. 
(M. K. Á. II. 49.) 

1261. - I(is-Némedi (Váczi j.). 
Feketésszürke, finomszemű, tömör augit-andezit, a közbirtokosság 

1875 óta a községi kővágó legelőn fennálló kőbányájából, mely körül
belül 1 ·5 kmtrnyire a községtől D-re fekszik. A fejtésnél köbmtres dara
bok is fordulnak elő. Nyers állapotban e kőzetet alapfalazásokhoz, továbbá 
útépítésre és kavicsolásra használják. A bánya nincsen rendes üzemben. 

1262. - Kis-Oroszi (Pomázi j.). 
Szürke, középszemű amfibol·andezit brecsiás tufája, BosCHETTI és 

Szücs kőbányájából, melyet 1895-ben a községtől 2 kmtrnyire DK-re nyi
tottak. E kőzet falépítkezésekhez és vízszabályozásokhoz használtatik. 

1263. - Kis-Tétény (Biai j.). 
Sárgásfehér, finomabb és durvábbszemű, többé-kevésbbé likacsos, 

szarmatakorú durvamész, a községi határ különböző dűlőiben található 
kőbányákból, vagy aknavájásokból. A tulajdonosok és a kőbányák meg
nyitási évei a következők: HrnscH lsTVÁN (Budapest) aknabánya 1879; 
N1KOLET1'I ANTAL (Budafok) aknabánya 1878; WEISZ JAKAB és MóR (Buda-

l 
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pest) nyitott bánya 1883: NuN KÁROLY (Budafok) aknabánya 1869; RÉDER 
JÁNOS (Kis-Tétény) aknabánya 1875; WoHLFARTH JózsEF (Budafok) nyitott 
bánya 1882; ScHMIDTKA MIHÁLY (Kis-Tétény) nyitott bánya 1894; KEINTZ 
JózsEF (Budafok) nyitott bánya 1885; MINER JÓZSEF (Nagy-Tétény) akna
bánya 1883; ifj. EBERHARDT ANTAL (Budafok) nyitott bánya 1894; HANDL 
ANTAL (Budafok) almabánya 1894; RITTER MÁTYÁS (Kis-Tétény) nyitott 
bánya 1893; FoLBRAUER MÁRTONNÉ (Budafok) nyitott bánya 1880. A' ter
melt kövek átlagos nagysága 0·50 mtr3• Az évi termelés változó. Nyers 
állapotban azelőtt a Duna-szabályozáshoz használtatott, faragott álla
potban pedig ház- és kútfalazásokra használtatott a multban és szolgál a 
jelenben is. 

1264. - Kis- Ujfalu (Váczi j.). 
Feketésszürke, középszemű, doleritos szövetű, tömör augit-andezit, 

a községí kőbányából, mely a községtől 3·5 kmtrnyire ÉÉNy-ra, az ú. n_ 
Földvár-hegyen fekszik. E kőbánya 1890-ben lett megnyitva. A termelt 
kövek átlag 0·40 mtr3 nagyok, az évi termelés átlag 100 köbmtr, mit út
építésre és kavicsolásra használnak. 

1265. - Nagy-Kovácsi (Pomázi j.). 
a) Fehér, tömött, felső-triaszkorú ú. n. dachstein- vagy megalodon

mészkő, gr. TISZA ISTVÁN kőbányájából, mely 1880 óta létezik és a községtől 
3 kmtrnyire DK-re fekszik. A bánya bérlője PoLLATSEK LIPÓT Budapesten, 
ki ezen kőzetből évenkint 1200 köbmtrt dolgoztat fel égetett mészszé. 

b) Hasonló kőzet a gr. TrnzA ISTVÁN tulajdonát képező s a községtől 
3·5 kmtrnyire DK-re fekvő, 1886 óta létező mészkőbányából, melyből 

ENGEL MIHÁLY (Budapest) hérlő évenkint mintegy 500 köbmtrt fejtet 
mészégetés czéljából. 

e) Hasonló, de kevésbbé tiszta minőségű kőzet, a gr. TISZA-féle, a 
községtől 5 kmtrnyire K-re fekvő kőbányából, melyet özv. JANIKA JózsEFNÉ 
bérel. E bánya, mely 1870 óta áll mivelés alatt, évenkint körülbelül 
1750 köbmtr. követ szolgáltat útkavicsolásra. 

d) Fehér megalodon-mészkő, a gr. TISZA-féle, a községtől 4 kilo
méternyire ÉK-re fekvő kőbányából, a mely 1892 óta áll fenn. A bánya 
bérlője GnAFL PÁL (Hidegkut) évenkint 2100 köbmtr. mészkövet töret 
benne mészégetés czéljából. 

1266. - Nagy-Kovácsi (Pomázi j.). 
Fehéres, aprószemű, alsó-oligoczénkorú ú. n. hárshegyi homokkő, 

gr. TISZA ISTVÁN kőbányájából, mely a községtől 2 kmtrnyire NyÉNy-ra 
fekszik, a hol 1850 óta van megnyitva. Ugyan e helyen van a községnek 
is egy kisebb kőbányája. Mind a két bánya kőzetét építkezésekre hasz
nálják évenkint változó merinyiségben. 
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1261. - Nayy-Km~•ácsi (Pomázi j.). 
Tarka árokkavics, a dolomitba és az eoczénrétegekbe bevágódott 

Mészáros-árokból, mely a községtől É-ra fekszik. Ezen kőtörmelék a köz
ség lakóinak szabad rendelkezésére áll és szines tarkaságánál fogva több
nyire kerti utak kavicsolására szokták használni. 

1268. - NarJY-Tétény (Biai j.). 
Sárgásfehér, finomabb és durvábbszemű, többé-kevésbbé likacsos, 

szarmatakorú durvamész, KAINER JózsEF és HASSZÁN MÁnToN (Nagy
Tétény) kőbányájából, a mely a Donáti hegyen, a községtől mintegy 1 ·5 
kilométernyire É-ra, fekszik. A termelt kövek átlagos nagysága (}·35-
1 ·0 mtr3 s az évi termelés mennyisége 8-10,000 mtr11, a mit nyersen és 
faragott állapotban kutak, pinczék kifalazására és házépítkezésekre hasz
nálnak. Budapesten több építkezésnél mint építőkő; Kecskeméten, Székes
fehérvár s más városokban kilométerkő gyanánt használtatott. (M. K. 
Á. II. 11.) 

1269. - Páty (Biai j.). 
Világos-sárgás, tömör, foraminiferás, szarmatakorú mészkő, a köz

ségi, ANDREETTI ANZELM és TsAI (Budapest) czégnek bérbeadott kőbányából, 
mely a községtől 2 kmtrnyire ÉK-re a Mézes-hegyen fekszik. A termelt 
kövek 2-3 köbmtr. nagyok is szoktak lenni, az évi termelés pedig körül
belül 1000 mtr3-t tesz ki. E kőzet leginkább faragott állapotban hasz
náltatik különböző építkezésekre. (M. K. Á. I. 152.) 

12'1'0. -- PiUs-Csaba (Pomázi j.). 
Szennyes-fehér, tömött, brecsiás, felső-triaszkorú dolomit, a Hajnár 

erdőrészben levő kőbányából. (M. K. Á. I. 13.) 
12'1'1. -- Pilis-Szántó (Pomázi j.). 
Barnássárga, finomszemű, alsó-oligoczénkorú, ú. n. hárshegyi 

homokkő, a LlTHYAY MÁTYÁSNÉ (Budapest) tulnjdonát képező Pribarinye 
nevű kőbányából, mely a községtől 2·0 kmtrnyire K-re fekszik. A kőbánya 
bérlője 8TERN KÁROLY Pilis-Szántón. A bánya megnyitásának éve 1893. 
A termelt kövek átlag 2·5x1 ·Ox0·25 'nagyok, a melyekből legnagyobb
részt lépcsőfokokat faragnak ki a buda.pesti építkezésekhez. A budapest
esztergomi h. é. vasút hidjainál és a vörösvári alagútnál használtatott 
1894--95-ben főleg mint terméskő. (M. K. Á. II. 95.) 

1212. - PiUs-&tt-Kereszt (Pomázi j.). 
Sárgásfehér, tömött, felső-triaszkorú dachstein· vagy megalodon

mészkő. A kőbánya, illetve a község körül fekvő kőfejtő helyek községiek. 
A kőzet vastag padokban fordul elő, de azért már régi idők óta csak 
mészégetésre használtatik, a mennyiben szép fehér és kövér égetett meszet 
ad, melynek Budapesten való elárnsítása a községi lakók kereseti forrá
sát képezi. 
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12'13. - Pilis-Szt-Kereszt (Pomázi j.). 
Szürke, durvábbszemű amfibol-andezit. Tulajdonképeni kőbánya 

nincsen, a mennyiben a kőzet a községi réteken csak egyes, olykor több
méteres tuskókban fordul elő, a mint azok az elmállott és erodált tufa
hegyháton hátramaradtak. Ezen am:fibol-andezit jól faragható, a miért is 
egy-két kőfaragó állandóan sírkeresztek, egyes lépcsőfokok, kőpadok és 
vályuk készítésével foglalkozik. 

12'14. - Pomáz (Pomázi j.). 
Világos-barna, gyéren likacsos, különben. tömör, negyedkori édesvízi 

mészkő, a községi kőbányából, mely 1 ·o kmtrnyire DNy-ra fekszik és 
1895 óta áll üzemben. Bérlője MrnLIERINI JózsEF Budapesten. A fejtett 
kövek átlagos nagysága 0·5-1 ·5 mtr!; az évi termelés pedig átlag 1000 
köbméter. E kőzetből fedő-, koczka- és· egyéb szerkezeti kövek, valamint 
lépcsőfokok faragtatnak. 

12'15. - Püspök-Hatvan (Váczi j.). 
a) Sötétszürke, doleritosan durvaszemű; hólyagos-likacsos hiper

sztén-augit-andezit, a házas zsellérek tulajdonát képező s a Takács
hegyen, a községtől o·5 kmtrnyire K-re fekvő kőbányából. A termelt kövek 
2-3 mtr2-es táblákban fejthetők s a mennyiben faraghatók is, az 1895-ben 
épült aszód-balassagyarmati vasút műszaki tárgyaihoz is fel lettek hasz
nálva. Egyébiránt ezen kőzet már azelőtt is házalapozásokra, hidépíté
sekre stb. használtatott. 

b) A telkes gazdák Majóka feletti erdőrészben fekvő bányájában 
piroxén-andezit fordul elő, mely kizárólag útépítésre szolgál. Az éven
kénti termelés 25-50 mtr3-re tehető. 

12'16. - Püspök-Hatvan (Váczi j.). 
Világos-szürke, durvaszemű, meszes homokkő, az alsó-mediterrán 

emeletből, a zsellérek kőbányájából, mely a községtől ÉK-re fekszik. 
E kőbanya anyaga évenkint bizonytalan mennyiségben helyi építkezésekre 
szolgál. 

12'1'1. - Puszta-Szt-Lőrincz (Kis-Pest) (Monori j.). 
Sárgás, murvás-homokos, plioczénkorú (mastodon-) kavics, id. CsÉRY 

LAJOS kavicsbányájából, mely 1881 óta a Szt-Lőrincz vasúti állomás 
közelében van üzemben. A bánya bérlője KLAUBER és VAJDA mérnök vál
lalkozók Budapesten. A termelt kavics és homok részint építkezésekhez, 
vasúti töltésekre, ország- és sétaútak kavicsolására használtatik, ezen
kívül pedig betonirozáshoz is. E bányából az említett czélokra évenkint 
mintegy 30-40,000 köbmtr. kavics kerül ki. 

12'18. - Rákos-Keresztú1· (Gödöllői j.). 
a) Fehéres, murvás-homokos, plioczénkorú, (mastodon-) kavics, a 

HoLTZSPACH A. és FIA czég tulajdonát képező bányából, mely 1882 óta 
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a községtől mintegy 0·75 kmtrnyire D-re létezik. Évenkint 100,000 köb
méter kavicsot termelnek e bányában, mit rostálva, részben rostálatlanul 
vaspályák és útak kavicsolására használnak. 

b) Vasrozsdaszínű, murvás-homokos, plioczénkorú kavics, VIGYÁZÓ 
SÁNDORNÉ kavicsgödréből, mely 1871-ben lett a község DNy-i tőszomszéd
ságában megnyitva. A bánya bérlője FucHs IGNÁCZ, ki belőle évenkint 

~ ~~l~g 100,000 köbmtr. kavicsot fejtet, s részint rostálva, részint pedig 
~álatlanul használja vaspályák és útak kavicsolására. 

, ·' e) Vasrozsdaszínű, murvás-homokos, plioczénkorú kavics, a községi 
kavicsgödörből, mely a község D-i szélén fekszik. E bányában évenkint 
mintegy 800 köbmtr. kavicsot termelnek, kizárólag a községi dülőútak 
kavicsolására. 

12'1'9. - Rátót (Váczi j.). 
Sötétszürke, finomszemű augit-andezit, VIGYÁZÓ SÁNDOR kőbányájá

ból, mely 3 kmtrnyire É-ra, a haraszti puszta felett fekszik. Az évi ter
melés körülbelül 500 mtr3, mit csakis a birtokon, saját építkezésekre és 
falazásokra szoktak használni. 

1280. - Szalk-S~ent-Márton (Dunavecsei j.). 
Dió-ludtojásnagyságú, alluviális kavics, a községtől 5 kmtrnyire 

ÉNy-ra fekvő szalki és templomháti dülőkről, a hol a községnek és az 
ev. ref. egyháznak és iskolának vannak kavicsbányái. A kavicstelep 3 mtr. 
vastag és az összes termelés évi átlaga kitesz 1500-1700 köbmtrt, mit 
rostálatlanul és rostálva az útak és utczák kavicsolására használnak. 

1281. - Szent-Endi·e sz. kit". 1:áros. 
Világos-szürke, tajtkő konglomerátos amfibol-andezittufa, a városi 

sztaravodai kőbányából, mely a várostól 3·5 kmtrnyire ÉÉNy-ra fekszik. 
E bánya kőzete a városban nyersen és faragva építkezésekre használtatik. 

Szentendre (Izbég) lásd Izbég alatt. 
1282. - SzUágy (Váczi j.). 
Sötétszürke, középszemű, doleritos, tömör hipersztén-augit-andezit, 

a községi bányából, mely 0·2 kmtrnyire ÉNy-ra fekszik. Rendes bányának 
ezen kőzetelőfordulás nem nevezhető, a mennyiben a község lakói csak 
esetről-esetre vájják. E kőzet a községben építkezésekre és vízmosások 
betöltésére szolgál. 

128.1. - Sződ (Váczi j.). 
Kékesfekete, aprószemű, tömör augit-andezit, HöRcHER JózsEF és 

CSEREKLYE MrnÁLY tótgyörki, illetve váczi lakosok kőbányájából, mely 
1894-ben a községtől ÉK-re, az ú. n. Csörögi hegyen nyittatott. A fejtett 
kövek átlagos nagysága 0·30 mtr3, az évi termelés mennyisége pedig 
1500 mtr3 , mit felaprózva útkavicsolásra használnak. A szegényebb nép 
kút- és pinczekirakásra is használja e kőzetet. 
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1284. - Tinnye (Biai j.). 
Fehéres, vörös-eres, tömött, felső-triaszkorú megalodon· vagy dach

stein-mészkő, PoHL SÁNDOR somlói bányából, mely a községtől 5 kilo
méternyire ÉK-re fekszik. Megnyitásának éve 1890. A termelt kövek út
kavicsolásra használtatnak, még pedig évenkint átlag 100--200 prizma 
mennyiségében. 

1285. - Tök (Biai j.). 
Világos-sárgás, likacsos, szarmatakorú durvamészkő, DARÁNYI BÉLA 

(Budapest) Anyáczai pusztája közelében lévő kőbányából, melyet azelő.tt 

HAUSZMANN SÁNDOR budapesti rpítészvállalkozó bérelt. A bánya, mely már 
régi idő óta van megnyitva, a községtől körülbelül 3 kmtrnyire fekszik 
DNy-ra. A bánya jelenleg rendes üzemben nincsen, de kőzete faragásra 
és különböző építészeti czélokra igen alkalmas, s mint ilyen azelőtt Buda
pesten is használtatott. (M. K. Á. I. 125-126.) 

1286. - Tö'f·ök-BúUnt (Biai j.). 
Sárgásfehér, finomszemű, gyéren homokos, felső-mediterránkorú 

mészkő, a REITTER RUDOLF (Török-Bálint) tulajdonát képező kőbányából, 

mely a Pistyál nevű dűlőben a községtől körülbelül 4 kmtrnyire K-re 
fekszik. E kőbánya, mely azelőtt épületköveket szolgáltatott, már hosszabb, 
idő óta szünetel. 

128'1'. - Török-BáUnt (Biai j.). 
a) Sárgásfehér, foraminiferás, ritkás és valamivel tömörebb, nehe

ze9b, szarmatakorú mészkő, REITTER RuDOLF brandlsutteni kőbányájából,. 
mely 2·0 kmtrnyire a községtől DK-re fekszik. E kőzetet nyersen és ki
faragva házépítkezésekre és kutak kifalazására használják. 

b) Barnásfehér, gyéren likacsos, tömörebb, szarmatakorú mészkő, 
REITTER RunoLF kőbányájából, mely a Sóskuter Acker nevű dűlőben, a 
községtől körülbelül 3 kmtrnyire DK-re fekszik. E kőzet ugyanazon czé
lokra szolgál, mint az előbbenCMin-d a-ké-t bányából évenkint 100-150 
köbméter követ fejtenek. 

e) Sárgásfehér, likacsos-kövületes és finomabbszemű, likacstalan, 
szarmatakorú mészkő, az úrbéresek kőbányájából, mely a községtől_L~-
kilométernyire. K-re, a Kleine Haide dűlőben fekszik. E közet 0·32X 
o-32xcFís--;.;:tr~~~-gyságú darabokban íejtetik, s ilyen alakban évenkint 
körülbelül 100 mtr3 mennyiségben szolgál különböző építkezésekre. 

d) Sárgásfehér, foraminiferás, cerithiumos, szarmatakorú mészkő~ 
CzErsz GYÖRGY kőbányájából, melyet 1894-ben a községtől_!_-~_ k~trnyire 
K-re, a Kleine Haide nevű dűlőben évenkint mintegy 25 köbmtr. mennyi

----;égb;n- házépítésekre, falazásokra és kutak kirakására fejtett. 
e) Ugyanolyan kőzet BuNT VENDEL, ugyancsak a Kleine Haide dűlő-
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ben fekvő kőbányájából, a hol azt 1888-ban megnyitotta. Ezen bányában 
az évi termelés mintegy 50 köbmtrre tehető. 

1288. - Töri)k-Bálint (Biai j.). 
Homokos-murvás, alsó-mediterránkorú kavics, a község úrbéresei

nek tulajdonát képező kavicsbányából, mely a községtől 0·5 kmtrnyire 
K-re, a Kleine Haide dűlőben fekszik. Ezen kavics útkavicsolásra hasz
náltatik, évenkint körülbelül 100 köbmtr. mennyiségben. 

1289. --- Tót-Györk (Váczi j.). 
a) Szürke, doleritosan durvaszemű, gyéren hólyagos hipersztén

augit-andezit, a tótgyörki közbirtokosság kőbányájából, mely a községtől 
mintegy 0·75 kmtrnyire K-re, körülbelül 1855-ben lett megnyitva. E kő
bányát ez idő szerint Pest vármegye hatósága bérli utak kavicsolása 
szempontjából. Az évi termelés meghaladja a 200 mtr3-t. Olykor kutak 
kirakásához is szolgál e kőzet. 

b) Fekete, finomszemű, majdnem tömött augit-hipersztén-andezit, 
SPITZER BERNÁT kőbányájából, melyet 1892-ben a községtől mintegy 1 ·5 
kilométernyi távolságban, a Hegyes hegyen nyitott. Ezen bánya kőzete 
kizárólag útkavicsolásra szolgál. 

1290. - Tót-Györk (Váczi j.). 
Szürke, durvaszemű, ritkás piroxén-andezittufa, TAHY IsTvÁN 1855 

óta fennálló kőbányájából, mely a községtől mintegy 0·75 kmtrnyire fek
szik K-re. Ezen kőzet átlag 0·30 mtr3 nagyságú darabokban lesz fejtve 
és részint nyers, részint nagyjából kifaragott állapotban ház- és gazda
sági építkezésekre felhasználva. A fejtés csak szükség szerint történik és 
az évi termelés átlag 80 mtr3-re tehető. 

1291. - Üröm (Pomázi j.). 
a) Fehéres, őzbarnába hajló, tömött, felső-triaszkorú dachstein

vagy megalodC!n·mészkő, a volt úrbéresek kőbányájából, mely 1/4 órá
nyira É felé fekszik. Megnyitásának éve 1894. A bánya bérlője RENNER 
és THY111 czég Budapest, a mely ezen kőzetből évenkint átlag 1000 köb
métert fejtet mészégetés czéljából. 

ú) Fehéres, egyes szürkés erektől átszőtt dachstein-mész, a község 
volt úrbéreseinek kőbányájából, a mely a fővárosi határ közelében, a 
községtől 1/4 órányira D-re fekszik. Bérlője KovÁCs LÁZÁR (Budapest), ki 
ezen kőzetet 0·20-0·40 mtres darabokban mészégetésre fejteti. Az évi ter
melés mennyisége 3000--3250 köbmtr. Ezen bánya már 1860 óta létezik. 

_e) Sárgásfehér, tömött, vékÓny mészpáteres dachstein-mészkő, 
JózsEF KIR. HG. ő fensége kőbányájából, mely a békásmegyeri határ szom
szédságában a községtől 1/2 órányir~JiI;>K-re fekszik. E kőbánya 1885-ben 
lett megnyitva s bérlője NEY EDE @s Ts.n czég évenkint mintegy 3000 
köbméter anyagot fejtet benne mészégetés czéljára. 



236 PEST M. 

1292. - Üröm (Pomázi j.). 
a) Világos-barnás, finoman zöld pettyes, felső-eoczénkorú orbitoi

dás·márgás mészkő, a JózsEF KIR. HG. ő fensége uradalmához . tartozó s 
1880-ban megnyitott kőbányából, mely a községtől 1/4 órányira K-re 
fekszik. Bérlője NEY EDE és TsAI (Budapest), kik e kőzetet átlag 1-1 ·50 
méter hosszú, 0·20-0·:30 mtr. széles és vastag darabokban fejtik, éven
kint körülbelül 6000 folyó méter mennyiségben. Ezen kőzet nyersen és 
faragva használtatik különböző építési czélokra : lépcsőfokokra, fedő

lapokra stb. 
b) Szürkés, hasonlóképen zöldpettyes orbitoidás-mészkő, a köz

ségnek, mint erkölcsi testületnek tulajdonát képező s a község közvetlen 
K-i tőszomszé~ságában fekvő kőbányából, mely 1876-ban lett megnyitva. 
Bérlője NEY EDE és TsAI (Budapesten), kik ezen bányából hasonló méretű 
köveket termelnek, a mint fent említve volt, évenkint 1200 folyó mtr. 
mennyiségben. Használata ugyanaz, mint az előbbi esetben. (M. K. Á. I. 44.) 

1293. -- Üröm (Pomázi j.). 
· Világos-barna, gyéren likacsos, negyedkori édesvízi mészkő, NEY 

EDE és TsA (Budapest, VII. Fasor 1) irmahegyi kőbányájából, mely 5 kilo
méternyire fekszik a budapest-esztergomi h. é. vasút vonalától. A leg
nagyobb méretek lépcsőköveknél 4 mtr., lapoknál 6 mtr3-ig. Ezen kőzetet 
alkalmazták az állandó országháznál, a törvénykezési palotánál és számos 
magánépítkezésnél, főleg a lépcsőzetekhez. (M. K. Á. II. 17.) 

1294. -- Üröm (Pomázi j.). 
Sárgásfehér, felső-triaszkorú dolomit, liszt és murva, a volt úrbé

resek tulajdonát képező kőbányából, mely 1845-ben a községtől 1/4 órá
nyira D-re, a fővárosi határ szomszédságábn.n nyittatott meg. A termelt 
kőpor és murva évenkint 400 köbmtrt tesz ki, mit építkezési czélokra és 
útépítésre használnak. 

1295. - Vácz r. t. város. 
Sötétszürke, friss állapotban kékesszürke, finomszemű, tömör augit

andezit, a városi csöröghegyi kőbányából, mely 1862 óta van meg· 
nyitva. E bánya a várostól DK-re, 7 kmtrnyi távolságban fekszik. A ter
melt kőmennyiség, mely évenkint változó, csakis nyers állapotban hasz
náltatik mint terméskő alapozásokra, zúzottan pedig makadamútak 
készítésére. 

1296. - Vácz t•. t. vát•os. 
Világos-szürke, durvaszemű, eoc~énkorú homokkő, a váczi r. kath. 

püspökség kőbányájából, mely 1684 óta a várostól 6 kmtrnyire É-ra, a 
Nagyszál hegyen létezik, mintegy 120 mtr. magasságban. A bányát SEEN
GER BÉLA (Budapest) bérli. E kőzet padjai egészen 6 mtr. hosszuságban 
fejthetők, s az évi termelés átlag 5-600 köbmtrt tesz ki. E homokkő 



PEST M. 237 

nyers állapotban mint terméskő alapozásokhoz és pinczeépítésekhez, 
faragottan_ lépcsők, nyuglemezek, ajtószegélyek, fedlapok és malomkövek 
előállítására használtatik. 

129't. - Vác~ r. t. város. 
Murvás, homokos, negyedkori kavics, a város kavicsbányájából, 

mely a várostól D-re, az ú. n. homokf dűlőben fekszik. Megnyitásának 
éve 1864. Ezen kavicsbánya a város és közönsége szükségleteit elégíti ki 
utczakövezésekhez, részint pedig betonmunkákhoz, útkavicsolásokhoz és 
kőmivesmunkákhoz használtatván. 

1298. - Viseg'rád (Pomázi j.). 
Vöröses, középszemű, tömör biotit-amfibol-andezit, a m. kir. korona

uradalom apátkúti Ördögbányájából, mely a Somoshegy tövében, a köz
ségtől, illetve a Dunaparttól 4·5 kmtrnyire DK-re fekszik. A termelt kövek 
átlag 0·1-2·00 mtr3 nagyok s az évi termelési átlag 8-10 OOO mt,r3 

nyers terméskő és 40--50,000 darab utczaburkolati kőkoczka. A terméskő 
vízépítészeti czélokra, a koczkakő p~dig városokban utczaburkolásra basz
náltatik. (M. K. Á. II. 41.) 

1299. - Viser1rád (Pomázi j.). 
a) Feketésszürke, friss törésben kékes, középszemű, tömör amfibol

augit-andezit, RosMAYE!i FERENCZ (Tolna) Hl69-ben a községtől 2 kilo
méternyire DDNy-ra, a Káposztás dűlőben nyitott kőbányájából, mely 
a vármegyei út mellett, a Dunától pedig alig 100 mtrre fekszik. A ter
melt kövek 0 01-0·1 mtr3 nagyok és leginkább útépítési és folyam
szabályozási munkálatokhoz használtatnak. Az átlagos évi termelés 
16,000 mtr3• 

b) Ggyanazon kőzet a néhai WALI,ENFELD KÁRoLY-féle (Budapest) 
doboshegyi kőbányából, mely a községtől 3 kmtrnyire DNy-ra, a Dunától 
pedig 0·3 kmtrnyire fekszik. A termelt kövek átlagos nagysága 0·01-
0·1 mtr3, az évi átlag pedig 2000 mtr3• mit nyersen terméskő alakjában 
folyamszabályozási munkálatokra és útépítésre használnak. (JYI. K. Á. I. 
208, II. 54. és IV. fü).) 

e) Ugyanazon kőzet az 18!J4-ben, a Dunához 0·200 kmtrnyire, a köz
ségtől pedig DDNy-i irányban 2·5 kmtrnyi távolságban, a lepenczei dülő
ben megnyitottkőbányából, mely ÜBLATT JóNÁS (Zsámbék) tulajdona. Bérlő 
RoHEIM KÁROLY és FIAI (Budapest). A termelt kövek 0·01-0·1 mtr3 nagy
ságúak, az évi termelés pedig átlag 10,000 mtr3-re tehető, mit terméskő 
alakjában folyószabályozásra és útépítésre használnak. (M. K. Á. II. 55.) 

1:JOO. - Viseg1·ád (Pomázi j.). 
Világos-barna, fehérfoltos, tajtköves amfibol-andezit-brecsia, WEix

LER Món és TsA (Kis-Oroszi) kőbányájából, mely a Villámhegy tövében, 
közel a dunabogdáni határhoz fekszik. Távolsága Visegrádtól 4 kmtrnyi 

! 
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ÉK-re. Az évi termelés 3-4000 mtr3 , mit átlag ()·25 mtr3-es terméskő 
alakjában folyamszabályozási czélokra használnak fel. 

1301. -- Visegrád (Pomázij.). 
Szürke, középszemű amfibol·andezit és részben anÍfibol·andezit· 

brecsia, a község tulajdonát képező villámhegyi kőbányából, mely a köz-
• ségtől 1 ·5 kmtrnyire K-re, a Dunaparton fekszik. Bérlője EHRENWALD MÁRK 

(Esztergom). Ezen kőbánya kivált a XIX. század első felében látta el Buda
pestet építő anyaggal, s ebből az anyagból épült állítólag a volt újépület
nek is sok falazata. Újabban e kőzetet terméskő alakjában folyamszabá
lyozási czélokra használják. (M. K. Á. IV. 101.) 

1302. - Zsámbék (Biai j.). 
Fehéres, ritkás- likacsos, szarmatakorú, cerithiumos mészkő, a volt 

úrbéresek és zsellérek kőbányájából, mely a Nyakashegyen, a községtől 
2 kmtrnyire Ny-ra 1885 óta fennáll. A kőbányát bérli HELLER SEBŐ. 

E kőbánya kőzete, mely 1-5 köbmtr. nagyságban fejthető, nyers és 
faragott állapotban építkezésekhez használtatik, s többi között a buda
pesti új országház és a Mátyás-templom építkezéseihez is használtatott. 

1303. -- Zsámbék (Biai j.). 
Fehéres, felső-triaszkorú dolomit dara és por, a község tulajdonát 

képező porondgödörből, mely a községtől 1/2 órányira .. DNy-ra, a Csillag
erdőben fekszik. A lakosság ezen dolomit finomját homok gyanánt hasz
nálja építkezéseknél, durváját ellenben útkavicsolásra. 

33. POZSONY VÁRMEGYE. 

1.104. - Ábraluím (Nagyszombati j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális kavics, mely poligén kőzet

elemekből áll. A kavicsgödör, melyből a minta való, 2·0 kmtrnyire fek
szik a községtől ÉK-re, a geszti alsó határban. Tulajdonosa Ábrahám 
községe, mely azt 1873-ban megnyittatta. Anyaga azóta az érdekeltségi 
és községi utak kavicsolására használtatik. 

1305. - Alsó-Cl<IÖlle (Felső-csallóközi .i .). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális kavics, mely poligén kőzetele

mekből áll. A kavicsgödör, mely a községé, 0·2 kmtrnyire fekszik a köz
ségtől DNy-ra. Anyaga útkavicsolásra és czementtel keverve építkezési 
czélokra szolgál. 

1306. - Alsó-Jányok (Felf>ő-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális kavics, mely poligén kőzetele

mekből áll. A község tulajdonát képező s tőle 0·05 kmtrnyire ÉK felé 
fekvő kavicsgödör anyaga részint utak kavicsolására, részint legújabban 
czementtel keverve falverésre használtatik. 
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130'1'. - Bacsfa (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális kavics, mely poligén kőzetele

mekből áll. A 2·0 kmtrnyire DNy-ra fekvő kavicsgödör a községé és any~ga 
útkavicsolásra és falverésre használtatik 

1308. - Béke (Felső-csallóközi j.). 
Homokos-murvás, alluviális kavics. Ezen kavicson is látni,. úgy 

mint a többi felső-csallóközi községekből származó kavicsmintán is, me
szes bevonatokat. A községi kavicsgödör a községtől K-re, a béke-kis
pákai útvonal mellett fekszik. s anyaga nemcsak útkavicsolásra, hanem 
a legutóbbi időben mészszel vagy czementtel keverve falverésre is hasz
náltatik. 

130!). - Bélalláz (Nagyszombati j.). 
Sötétszürke, finomszemű, triaszkorú dolomit, a községi, 3·6 kilo

méternyire Ny-ra fekvő kőbányából, melynek darává és murvává széjjel
hulló anyaga útfödésre hasz~áltatik. E bánya a XIX. század elején lett 
megnyitva. 

1310. - Bélvatta (Felső-csallóközi j.). 
Tark&, homokos-murvás, alluviális kavics, mely poligén elemekből 

:áll. A kavicsgödör, mely a községtől körülbelül 1 kmtrnyire É-ra fekszik, 
a század közepe óta létezik. Tulajdonosa a község, s nnyaga részint út
kavicsolásra, utóbbi időben pedig czementtel keverve falverésre is szolgál. 

1.'H1. - Biks~á1·d \N:lgyszombati j.). 
Világos-okkersárga, tömött, alsó-krétakorú (wetterling) mészkő. 

A kőbán_ya, mely a községé és még a mult században megnyittatott, a 
]{özség keleti oldalán országút mellett fekszik. E helyen évenkint mint
egy 500 köbmtr. követ fejtenek, mit részben mészégetésre, részint pedig 
felaprózva útkavicsolásra használnak. 

131.'!. - Bucsuhá.za (Felső-csallóközi j.). 
Homokos-murvás, alluviális, poligén kavics, a községi kavicsgödör

ből, mely tőle 0·2 kmtrnyire K-re fekszik. Ezen kavics útkavicsolásra, 
finomja pedig mészszel keverve vakolásra használtatik. 

131,'J. - Bústelek (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális kavics, a községi, mintegy o·04 

kilométernyire ~jK-re fekvő és a század közepe óta fennálló kavicsgödör
ből. Anyaga útkavicsolásra és átrostálva s czementtel keverve falverésre 
is szolgál. 

1314. - C.zajla (Szempczi j.). 
Sötétszürke, sűrűn fehér, mészpáteres, liaszkorú dolomitos mész, 

gr. PÁLFFY JÁNOS (Pozsony) 1888-ban megnyitott kőbányájából, mely a 
községtől 4 kmtrnyire ÉNy-ra a bazin-perneki út 5. és 6. kmtr. szakasza 
között fekszik. E kőbányából évenkint mintegy 1 OOO köbmtr. követ fej-
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tenek útépítési és útburkolási czélokra, anyaga különben mészégetésre is 
alkalmas. 

1315. - Czajla (Szempczi j.). 
Kékesszürke, középszemű biotit-gránit, SzOBoTA ANDRÁS (Czajla} 

1860-ban megnyitott kőbányájából, mely a községtől 4 kmtrnyire É-ra, 
a Presovna nevű dűlőben fekszik. E kőzet esetről-esetre átlag 0·50 mtr. 
hosszú és széles és 0·15 mtr. vastag táblákban lesz fejtve és építkezési 
czélokra használva. Az évi termelés mennyisége csekély és ingadozó. 

1316. - Czajla (Szempczi j.). · 
Zöldesfehér, aprószemű, vékonypalás gnájsz, gr. PÁLFFY JÁNOS 

(Pozsony) 1886-ban megnyitott kőbányájából, mely a községtől ÉNy-ra, a 
bazin-perneki út 12-13. kmtr. szakasza között fekszik. E táblásan hasadó 
kőzetből évenkint 500 köbmtrt fejtenek, mit útkavicsolási czélokra szok
tak felhasználni. 

131'1'. - Csákány (Felső-csallóközi}.). 
Tarka, homokos-murvás, poligén, alluviális kavics, a község ÉK-i 

oldalán lévő kavicsgödörből, a melynek anyagát útkavicsolásra, czement
tel keverve pedig falverésre használják. 

1318. - Csenke (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás. alluviális kavics, mely kvarcz, kristályos 

pala, mészkő stb. görgetett darabjaiból áll. A községi kavicsbánya mint
egy 0·3 kmtrnyirR fekszik DK-re, a hol már a XIX. század eleje óta léte
zik. Anyaga útkavicsolásra és czementtel keverve falverésre szolgál. 

1319. - Csölösztő (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás. alluviális kavics, mely poligén kőzetele

mekből áll. A kavicsgödör, mely 0·1 kmtrnyire DNy-ra fekszik. a községé 
és anyaga útkavicsolásra és újabban czementtel keverve falverésre is 
használtatik. 

1:J20. - Csötö·rtök (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális kavics, mely poligén kőzetele

mekből áll. A község tulajdonát képező és közvetlenül a DK-i szélén 
fekvő kavicsgödör anyaga útkavicsolásra és legújabban czementtel fal
verésre használtatik 

1:J21. - Csukár-Paka (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális kavics, mely poligén kőzettle-

• mekből áll. A kavicsgödör, mely 0·4 kmtrnyire Ny-ra fekszik, a nemesi 
közbirtokosság tulajdona s anyaga úttöltésre s legújabban falverésre is 
használta tik. 

1322. - Dejte (Nagyszombati j.)" 
Világos-őzbarna, tömött, bitumenes, alsó·krétakorú (wetterling-} 

mészkő. A községi kőbánya, melyből e mészkő való, 3·0 kmtrnyire 
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ÉÉNy-ra fekszik, a Jókeő felé vezető országút mellett. E kőzetből éven
kint mintegy 1200 köbmtrt fejtenek, mit útkavicsolásra, építésre és mész
égetésre használnak. 

132.'J. - Dejte (Nagyszombati j.). 
Fehér, murvás, könnyen széjjelhulló, felső-krétakorú (chocs-) dolo

mit. E kő- illetve porondbánya a község nyugati oldalán fekszik, mintegy 
1 ·0 kmtrnyi távolságban. Tulajdonosa Pozsony vármegye. Használata cse
kély, a mennyiben csakis kerti utak, udvarok porondozására, valamint 
épületekben a padlózat alá használtatik. Évenkint mintegy 200 köbmtrt 
ásnak belőle. 

1.124. - Dénesd (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális kavics, mely poligén kőzetele

mekből áll. A már a XVIII. század óta fennálló és a község DK-i végén 
fekvő kavicsbánya Pozsony vármegye törvényhatóságáé. Anyaga útkavi
csolásra és újabban keverve falverésre szolgál. 

1325. - Déuén11 (Pozsonyi j.). 
a) Világos-szürke, egészben véve középszemű biotit-gránit, egyes 

nagyobb porfirosan kiválott orthoklász földpátokkal, a községi kőbányá
ból, mely a községtől mintegy 2·0 kmtrnyi táv"olságban DK-felé az Unter 
Kronen nevű dülőben, a Duna balpartján fekszik. E kőbánya 1885-ben 
lett megnyitva, a mióta a LANFRANCONI ENEA és PB.TTI GrnsEPPE czég 
bérbe vette. A termelt kövek egészen 1 ·0 köbmtr. nagyságúak, s évenkint 
mintegy 37,500 köbmtr. termeltetik, mit terméskő alakjában a Duna sza
bályozásánál használna,k. Faragott műtárgyakat nem készítenek belőle. 

b) Hasonlóképen gránitoporfiros gránit, a melyben azonban több 
a fekete csillám. Ez utóbbi mellett még kevesebb fehércsillám is látható. 
Ez a sötétebb színű gránit hg. PÁLFFY MIKLÓS kőbányájából való, mely a 
községtől 2 0 kmtrnyire DK-re az Unter Kronen és Herrschaftlicher Wald 
nevű dülőkben, a Duna balpartján fekszik. A fejthető kövek egészen 
1 kmtr. nagyok és évenkint 187.500 köbmtrt fejtet a bérlő, a fent említett 
LANFRANCONI és Pu.TTI czég kizárólag a dunaszabályozási munkálatokhoz. 
Faragtatni ezt a gránitot sem szokták. 

1326. - Dévény- Ujfalu. (Pozsonyi j.). 
a) Feketésszürke, tömött, bitumenes, liaszkorú mészkő, fehér mész

páterecskékkel, a diószegi czukorgyár 1872-ben megnyitott és a községtől 
1 ·5 kmtrnyire DK-re fekvő kőbányájából. A fejtett darabok átlag 0·25-
1 ·00 mtr3 nagyok, az évi termelés pedig 2500 mtr3, mely mennyiséget 
részint utak kavicsolására, részint pedig a czukorgyárban égetett mész
alakjában használnak fel. 

b) Barnásszürke, tömött, liaszkorú mészkő, a községi, 1876-ban 
megnyitott bányából, mely a községtől Ny-ra, a Morva balpartján fekszik. 

Dr. Scha{ai·zik F. A magyal' kőbányák. 1G 
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Bérlője HALzL GYÖRGY (Ebental, Ausztria), ki itt évenkint 5000-6000 
köbméter 0·~5-1 ·00 mtr3 nagyságú követ fejtet, mit utak kavicsolására 
és folyamszabályozási munkákra használ. 

<') Világosabb-barnás, tömött, liaszkorú mészkő, fehéres mészpát
erekkel a szintén HALZL GYÖRGY-nek bérbeadott községi, 1879-ben meg
nyitott és a stomfai patak mellett, a község Ny-i oldalán fekvő kőbányá
ból. Ebből a bányából is évenkint mintegy 3500 mtr3 kő kerül ki utak 
kavicsolására és folyamszabályozási munkálatokra. 

d) Barnásszürke, tömött, liaszkorú mészkő, a stock€raui (Ausztria) 
mész- és mészkővállalat (székhelye Bécs) 1887-ben megnyitott kől;Jányá
jából. E bánya 2·5 kmtrnyire fekszik a községtől K-re, közvetlenül a 
marchegg-budapesti vasúti vonal mellett s évenkint mintegy 25,000 
köbméter mészkövet fejtenek benne o·25-1 ·00 köbmtr. nagyságú dara
bokban, a mely mennyiséget égetett mésznek, mészkőkavicsnak, részint 
nyersen épületkőnek használnak fel. Czukorgyárak is használják e meszet 
szaturálásra; faragásra ellenben nem való. (M. K. Á. IL 3.) 

132'1. - Dévény-Ujfalu (Pozsonyi j.). 
a) Szürke, durvaszemű, konglomerátos, felső-mediterrankorú mészkő, 

lithothamniumokkal, kövü:letlenyomatokkal és tömött mészkődarab zár
ványokkal. A kőbánya, mely a községé, 1 ·5 kmtrnyire fekszik KDK-re és 
1884-ben nyittatott meg. Bérlője Zsuzsrns ISTVÁN (Dévényujfalu). A fejthető 
kövek maximális nagysága 1 mtr3, az évi termelés pedig körülbelül 200 
köbméter, mit a bérlő kifaragva lépcsőfokok, sírkövek, kőlapok stb. elő
állítására használ. 

b) Barnásszürke, konglomerátos -brecsiás, felső -mediterránkorú 
mészkő, mely annyira tömör, hogy simított lapjai fényezhetők. E lapo
kon különösen a sötétebbszínű, tömött mészkődarabok élénkítik a kőzet 
színét. A bánya, mely 1881-ben megnyittatott, 2 kmtrnyire fekszik a köz
ségtől KDK-re és bérlője CrnTTI PÉTER (Dévényujfalu) kőfaragó évenkint 
körülbelül 1000 kmtrt termeltet az egészen 2 mtr3 nagyságig fejthető 
kövekből. E kőzet faragott állapotban mindennemű építési czélokra, 
lépcsőkre, hidakra, egyáltalában -- sírkövek kivételével - mindenre 
használta tik. 

e) Világos-szürke, kevésbbé konglomerátos, ellenben fehér csillámot 
tartalmazó és erősen kvarczszemes mészkő, felső-mediterrán kövületek 
lenyomataival. A kőbánya, mely 1895-ben nyittatott, 1 ·5 kmtrnyire fek
szik a községtől DK-re és bérlője MÁHR SÁNDORNÉ (Pozsony). Az egészen 
1 mtr8 nagyságig fejthető kövekből évenkint mintegy 300 mtr3 lesz fejtve, 
mit sírkövekre, kőlapokra, lépcsőfokokra, határ- és burkolati kövekre 
dolgoznak fel. (M. K. Á. I. 83. és IV. 18.) 
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1328. - Dobwrgaz (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális kavics, mely kvarczit, kristályos 

]Jala és gyérebben görgetett mészkődarabokból áll. A kavicsgödör, mely 
-a községtől 1 kmtrnyire fekszik, a nemes közbirtokosságé. Anyaga út
töltésre, átrostálva és mészszel keverve legújabban azonban falverésre is 
szolgál. 

1329. - Éberhard (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális kavics, mely poligén kőzetele

mekbő l áll. Ezen községi bánya, mely 0·2 kmtrnyire DK felé fekszik, 
nemcsak útkavicsolásra, hanem czementtel keverve, falverésre is szolgál
tatja az anyagot. A kavicsgödör 1851 óta létezik. 

13.'JO. - Előpatony (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális kavics, mely poligén kőzetele

mekből áll. A 2·5 kmtrnyire D-re fekvő kavicsgödör a községé és anyaga 
útkavicsolásra, részben pedig czementtel keverve falverésre szolgál. 

1331. - Felső-Jányok (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás. mészkarbonáttal bevont, alluviális kavics, 

mely poligén kőzetekből áll. A kavicsbánya, mely a község tulajdona és 
mely már a XIX. század eleje óta áll fenn, a községtől alig 0·05 kmtrnyire 
fekszik ÉK-re. Anyaga útkavicsolásra és újabban czementtel keverve, fal
verésre is használtatik. 

1332. - Felső-Csölle (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális kavics, ·mely poligén kőzetek

ből áll. A kavicsgödör, mely 0-2 kmtrnyire DNy-ra fekszik, a községé, és 
anyaga útkészítésre és czementtel keverve falverésre szolgál. 

13.'J3. - Félb (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális kavics, mely poligén kőzetek

ből áll. A kavicsverem, mely a községé, tőle 0·1 kmtrnyire fekszik DNy-ra. 
Fennáll a XIX. század eleje óta. Anyaga útkészítésre, kis részben pedig 
az utóbbi időben czementtel keverve falverésre is szolgál. 

1334. - Geszt (Nagyszombati j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális kavics, mely poligén elemekből 

(gránit, kvarcz, mészkő és különböző homokkődarabokból) áll. A kavics
gödör, melyből a minta való, a község határának D-i részén, az ábrahámi 
kavicsbánya mellett fekszik, a községtől 1 ·0 kmtrnyi távolságban. E bánya 
1873-ban nyittatott meg, a mióta anyagát az érdekeltségi és községi utak 
fentartására használják. 

1335. - Gomba (Felső-csallóközi j.). 
Homokos-murvás, alluviális, poligén kavics, a községtől mintegy 

·-0·07 kmtrnyire DK-re fekvő és a XIX. század eleje óta létező gödörből, 
melynek anyagát kavicsolásra és czementtel falverésre használják. 

16* 
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1836. ·_ Guthor (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális, poligén elemekből álló kavics

A kavicsgödör, mely a közbirtokosság tulajdona, a községtől 1 ·5 kmtrnyire 
DK-re fekszik s a XIX. század közepe óta van megnyitva. Anyaga út
töltésre és legújabban czementtel falverésre szolgál. 

133'1'.. - Hidas (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális, poligén elemekből álló kavics. 

A 0·3 kmtrnyire ÉNy felé fekvő kavicsgödör, mely a XIX. század eleje 
óta fennáll, a község tulajdona. Anyaga útkavicsolásra és czementtel ke
verve falverésre használtatik. 

1338. - Hideghét (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális, poligén kőzetekből álló kavics. 

Ezen kavicsbánya a községé és anyaga nemcsak úttöltésekre, hanem · 
czementtel keverve falverésre is szolgál Fennáll a XIX. század eleje 
óta a községtől D-re 0·3 kmtrnyire. 

1839. - Lllésh~a (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális kavics, mely poligén kőzetekből 

áll A község K-i végén fekvő és a XIX. század eleje óta fennálló kavics
gödör a község tulajdona. Anyaga útkészítésre és falverésre szolgál. 

1340. - Jóka (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális, poligén kőzetelemekből álló 

kavics. A kavicsbánya, mely a községtől 1 kmtrnyire fekszik ÉNy-ra, a. 
községé és anyaga útkavicsolásra és újabban czementtel keverve fal
verésre is szolgál 

1341. - Kes?:Ölc1tés (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális kavics, mely kvarcz-, kvarczit-, 

kristályos pala- és gyérebben mészkődarabokból áll. A kavicsgödör, mely 
0·2 kmtrnyire fekszik a községtől DNy-ra, a nemes közbirtokosságé. 
Anyaga úttöltésre szolgál. 

1342. - Királyfia (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális, poligén kőzetelemekből áll& 

kavics. A kavicsszemeken mészkarbonátbevonatok látszanak. A kavics
gödör 0·5 kmtrnyire DNy-ra fekszik s tulajdonosa a nemesi közbirtokos
ság. Anyaga útkavicsolásra és czementtel falverésre szolgál. 

184:8. - Kislég (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális kavics, mely poligén kőzetele

mekből áll. Ezen kavics és murva szintén mészkarbonáttal van össze
tapasztva. A kavicsgödör, mely 0·6 kmtrnyire É-ra fekszik, a közbirtokos
ságé s anyaga útkavicsolásra és czementtel falverésre szolgál. 

1344. - Kis-Magyar (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális, poligén kőzetelemekből álló 
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kavics. Az 0·05 kmtrnyire K-re fekvő kavicsgödör a községé és anyaga 

útkavicsolásra és falverésre szolgál. 
1345. - Kis-Páka (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális kavics, mely poligén elemekből 

áll. A kavicsgödör 0·3 kmtrnyire ÉK-re fekszik s a község tulajdona. 
„ Anyaga úttöltésre és czementtel falverésre szolgál. 

1346. - _,,_lfaczháza (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás. alluviális, poligén kőzetelemekből álló 

kavics. Ezen községi és 0·3 kmtrnyire K-re fekvő kavicsbánya anyaga 
utak kavicsolására és újabban czementtel keven·e falverésre is használtatik.. 

1341. - Madarász (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, poligén kőzetelemekből álló kavics. Akavics

verem, mely a községé, tőle 0·58 kmtrnyire K-re fekszik, a hol 1853 óta 
van megnyitva. Anyaga úttöltésre és legújabban czementtel keverve fal

verésre is szolgál. 
1348. - Má1·iavölgy (Pozsonyi j.). 
Szürkésfekete, kissé meszes, vékony, sík lapókra hasadó agyagpala, 

a felső-liaszból. Máriavölgyön az első palabánya 1838-ban nyittatott meg. 
Azóta több ponton folyt a palafejtés, jelenleg pedig az új főbányában 
történik a fejtés, mely a templomtól körülbelül 500 mtrnyire fekszik. 
Ezen földalatti és többszörösen elágazó bányából, sínhálózaton és gőz
sikló segítségével történik az anyag szállítása ki a telepre, feldolgozás 
végett. A bányában fejthető nyers paladarabok több mtr3 nagyságnak is 
lehetnek 0·40-1 ·50 mtr. vastagság mellett, de rendszerint ennél csak 
kisebb méretekben kivántatnak a palalapok. Évenkint a telepen mintegy 
'6-800,000 különböző nagyságú fedőpalát gyártanak; egytizedrésze pedig 
egyéb ipari tárgyakra lesz feldolgozva. 1866-ban jelentette FERDINAND v. 
HocHSTETTER (Verh. d. kk. geol. R. Anst„ p. 28), hogy Máriavölgyben a 
palabánya akkori igazgatója, BoNToux, 1863 óta irótáblát készíttetett, 
mire a lágy, nem nehéz és simára csiszolható pala kiválóan alkalmas. 
Naponta több ezer darabot vágtak, csiszoltak és foglaltak keretekbe és 
virágzó kereskedést folytattak a belföldön kivül nemcsak a keletre, hanem 
még Angliába, Észak- és Dél-Amerikába is. Jelenleg, úgy látszik, iró
táblát nem készítenek többé. Készítenek e palából mostanában asztal
lapokat és padlólapokat. A hulladékot végre építkezésre használják. 
A bánya jelenlegi tulajdonosa STOCKAU EVELIN grófnő, ki felváltva hely
ben és Bécsben lakik. 

1349. - Misérd (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális, poligén kőzetelemekből álló 

kavics. A kavicsgödör, mely igen régi, 0·25 kmtrnyire fekszik DNy-ra. 
Anyaga úttöltésre és czementtel keverve, legújabban falverésre is szolgál. 
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1350. - 1J'Iodor sz. kir. vál'os. 
Sötétszürke sávos, tömött, de rétegenkint szemcsésebb, liaszkorrr 

mészkő, a · Dolinki nevű, emberemlékezet óta, a várostól 2 0 kmtrnyire 
É-ra létező városi kőbányából. E bányában 0·25-0·50 köbmtres köveket 
is fejtenek, miket kizárólag faragatlan állapotban építésre, összezúzva 
pedig útkavicsolásra használnak. 

1351. - Modor sz. kir. vá1·os. 
Zöldesfehér, középszemű biotit·gránit, a város tulajdonát képező, 

emberemlékezet óta fennálló és közvetlenül a város ÉNy i szélén fekvő· 
Rubenschloss nevű kőbányából. Átlag 0·5 köbmtres kövek fejthetők benne, 
miket nyersen, faragatlan állapotban építésre, alapozásra, összezúzva 
pedig közutak kavicsolására használnak. 

Egy másik városi, szintén igen régi kőbánya, melynek kőzete az 
előbbinél üdébb, középszemű biotit·gránit: az, mely a várostól 4 kilo
méternyire Ny-ra fekszik s a Honenau nevet viseli. Az itt fejthető kövek 
átlag 0·25 mtr8 nagyok és ezeket is a fentemlített czélokra használják. 
Mindkét gránitminta kissé réteges-nyujtott szövetű. 

1352. - Nádas (Nagyszombati j.). 
Barnásfehér, finomszemcsés, felső-krétakorú (chocs-) dolomit, a köz

ségi, még 1790-ben megnyitott kavicsolóbányából, mely a községtől 1 kilo
méternyire É-ra, a Roli vrh nevű hegy alján, országút mellett fekszik. 
A könnyen széjjelhulló dolomitmurva, évenkint mintegy 1000 köbmtr. 
mennyiségben, az országút kavicsolására használtatik. 

13/53. - Nagylég (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, poligén kőzetelemekből álló kavics. A 2·5. 

kilométernyire DK-re fekvő kavicsgödör a közbirtokosságé és anyaga út
kavicsolásra és falverésre szolgál. 

1354. - Nagy-Magyar (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális, poligén kőzetelemekből álló 

kavics. A község tulajdonát képező s tőle mintegy 0·3 kmtrnyire DK-re fekvő 
kavicsgödör anyaga útkavicsolásra és czementtel keverve fal verésre szolgál. 

135l>. - Nagy-Páka (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális, poligénelemekből álló kavics. 

A kavicsszemek erős mészkarbonátkéreggel vannak bevonva. A kavics
gödör, mely 0•4 kmtrnyire ÉK-re fekszik, a község tulajdona. Anyaga út
építésre és mészszel keverve, vert falak késZítésére szolgál. 

1356. - Nagy-Szarva (Felső-csallóközi j.). 
Túlnyomólag világosszínű, homokos-murvás, alluviális kavics. 

A községtől 0·5 kmtrnyire DK-re fekvő kavicsgödör Pozsony vármegye 
törvényhatóságáé. Anyaga úttöltésre és legutóbbi időben átrostálva és 
czementtel keverve falverésre is szolgál. 
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135'1. --- Nahács (Nagyszombati j.). 
Barnásfehér, finoman szemcsés, felső-krétakorú ( chocs-) dolomit, a 

községi, 1894-ben megnyitott kavicsoló bányából, mely a községtől 1 ·0 
kilométernyire D-re, a Za Brezínu dűlőben fekszik. Az ebből a kőbányá

. ból fejtett dolomitmurva és kavics az utak javítására használtatik. 
13l)8. - Neustift (Sempczi j.). 
Világos-szürke, középszemű biotit-muszkovit-gránit, gróf PÁLFFY 

JÁNOS 1893-ban a községtől 0·3 kmtrnyire ÉK re megnyitott kőbányájá
ból, melyből évenkint 200 köbmtrt egészen köbméteren felüli nagyságú 
darabokban is fejtenek. Ebből 40 köbmtr. határjelző- vagy alapzatkövekre 
dolgoztatik fel, n többi pedig nyersen használtatik építkezésekre. 

135~J. - Olgya. (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális, poligén kőzetelemekből álló 

kavics. A kavicsszemek mészkarbonáttal erősen be vannak kérgezve. 
A kavicsgödör, mely o·05 kmtrnyíre DNy-ra fekszik. a községé és anyaga 
útkavicsolásra és czementtel keverve falverésre is szolgál. 

1:Jf)O. - Pottsony stt. kir. város. 
Világos-szürke, kÖzép-durvaszemű biotit-gránit, a várostól O·l kilo

méternyire Ny-ra fekvő dunaparti kőbányákból, a melyek 1840 körül 
nyittattak meg. E kőbányák anyaga házépítkezéseknél, utczakövezésre, 
folyamszabályozásra és útépítésre használtatik. 1885 óta az átlagos évi 
termelés 63,000 mtr3 terméskő, 3000 mtr3 zúzott kavics és 42,000 darab 

burkolati koczka. 
1361. ·- Püspöki (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás kavics, mely poligénelemekből áll (kvarcz, 

kvarczit, gnájsz, egyéb kristályos palák, szarukő, jászpisz, mészkő és 
kemény vörös homokkő). A kavicsgödör, mely a községé, 0·2 kmtrnyi 
távolságban fekszik tőle DNy-ra. Anyaga úttöltésre és legújabban cze
menitel keverve falverésre is szolgál. 

1362. - Récse (Pozsonyi j.). 
Szürke, középszemű gránit, KoJDLIK MÁTYÁS kőbányájából. 
1:J63. - Sáros/a (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-munás, allmiális, poligónelemekből álló kavics. 

A 0·4 krntrnyire D-re fekvő kavicsgödör a községé s anyaga útkavicsolásra 
és czernenttel keverve falverésre is szolgál. 

1364. - &ász (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális, poligén kőzetelemekből álló 

kavics. A kavics meszes kötőszerrel valóságos konglorneráttá van össze-. 
tapasztva. A kavicsgödör, mely 3·5 kmtrnyire fekszik a községtől ÉNy-ra, . 
a községé. Anyaga nemcsak úttöltésre, hanem az utóbbi időben czement
tel keverve falverésre is szolgál. 
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1365. - Szemeth (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális, poligén kőzetelemekből álló 

kavics. Az ökölnagyságig menő kavicsszemek mészkéreggel vannak be
vonva. A községi, mintegy 0·2 kmtrnyire DNy-ra fekvő kavicsgödör a XIX. 
század közepe óta van használatban. Anyaga útkavicsolásra s legúj,abban 
czementtel keverve falverésre is szolgál. 

1366. - Szempcz. 
Tarkaszínű, homokos-murvás, alluviális kavics, mely kvarcz, kvar

czit, szarukő, gránit, gnájsz, dolomit és tömött mészkő egészen ököl
nagyságú darabjaiból áll. Ezt a kavicsot Szempcz körül a következő kavics
bányákban fejtik: 

a) A MÁV. kavicsbányájában, mely 1850 óta a község és a vasúti 
állomás közt. 1 ·0 kmtrnyire a községtől DK-re létezik s a melyből éven
kint átlag 8000-10,000 köbmtr. anyagot termelnek a vasúti töltések 
számára. 

b) Pozsony vármegye kavicsbányája 0·2 kmtrnyire fekszik a község
től ÉK-re, a hol 1885-ben nyitották meg. Jelenleg: nincsen igénybe véve. 

e) Az ősrrgi községi bánya, 0·8 kmtrnyire a községtől D-re, a mely
ből évenkint mintegy 600 köbmtrt visznek a viczinális utak javítására, 
valamint a község belterületének kavicsolására is. 

d) Egy másik, szintén igen régi községi kavicsgödör 0·2 kmtrnyire 
fekszik K-re és ez szintén szolgáltat évenkint vagy 300 köbmtr. anyagot 
az előbb említett czélokra. 

e) A községi, 1888-ban megnyitott új kavicsbánya 2·0 kmtrnyire 
DK-re, mely azonban jelenleg nem használtatik. 

f) WoLF KÁROLY (Nagyszombat) 1892-ben megnyitott kavicsbányája, 
a községtől 0·5 kmtrnyire É-ra. E bányából évenkint mintegy 250 köb
méter kavicsot szállítanak a vármegyei utak kavicsolására. 

136';'. -- Szent-György sz. kir. város. 
Szürke, öregszemű biotit-muszkovit-gránit, a város tulajdonát ké

pező, 1872-ben megnyitott Bader nevű kőbányából, mely a várostól :3 kilo
méternyire DNy-ra fekszik. E bánya jelenleg nincsen üzemben, de kőzete 
nyersen és faragva a nagyszombat--lundenburgi vasútépítésnél használ
tatott s különösen a Nádáson megkezdett alagútnál. 

1:168. - Szomolány (Nagyszombati j.). 
Szürke, kvarczszemes, crinoidás, bitumenes, alsó-liaszkorú mészkő, 

a gr. PÁLFFY MóR-féle kőbányából, mely o·G kmtrnyire a községtől Ny-ra 
fekszik, a hol 1885-ben nyittatott. A termelt kövek átlagos nagysága 
0·1-0·3 mtr3 és az évi termelés átlag 600 mtr3-t tesz ki, mit nyersen, 
terméskő alakjában építésre használnak. 
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1369. - Szomolány (Nagyszombati j ). 
Barnásfehér, finoman szemcsés, felső-krétakorú (chocs-) dolomit, a 

községi, mintegy 2·0 kmtrnyire É-ra fekvő kavicsoló bányából, mely 1865 
óta létezik. Az évi termelés 1200 köbmtr., mit törött állapotban utakra 
használnak fedőanyagul, finomját pedig megrostálva és mészszel keverve 
vakolatkészítésre. 

1:no. -- Szunyogdi (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, kvarcz-, kvarczit-, szarukő-, kristályos pala

€s mészkődarabokból álló, alluviális kavics, a községi, 0·15 kmtrnyire 
É-ra fekvő kavicsbányából, melynek anyagát útkavicsolásra, újabban pedig 
<:zementtel keverve falverésre is használják. 

1311. - 'l'áJ·nok (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás. alluviális. poligénelemekből álló kavics. 

Az 1 ·0 kmtrnyire DNy-ra fekvő kavicsgodör a közbirtokosságé és anyaga 
útkavicsolásra és falverésre szolgál. 

1312. - Te_jfal·u (Felső-csallóközi j.). 
Murvás-homokos, alluviális, kvarcz- és kristályos paladarabokból 

álló kavics, a melyben gyérebben mészkőgörgetegek is vannak, a község
től 0·2 kmtrn_yire DNy-ra fekvő kavicsgöclörből, mely a nemesi közbirtokos
ság tulajclonát képezi. Anyagn utak kavicsolására, murvás része pedig 
mészszel keverve vakolásra szolgál. 

131:1. - 1'onkháza (:B'első-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás kvarczkavics (kevés mészkőgörgeteggel), a 

Csallóköz alluviumából. E kavics a községi, 1894-ben megnyitott és tőle 
körülbelül 2 kmtrnyire É-ra fekvő kavicsbányából való. melynek anyaga 
útkészítésre s utóbbi időben czementtel keverve falverésre szolgál. 

1.314. - Tor<:s (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, kvarcz-, kristályos pala- és gyérebben 

mészkőgörgetegből álló kavics, a Csallóköz alluviumából. E kavics a 
községi s még a XVIII. Azázadban megnyitott kavicsgödörből való, mely a 
község ÉNy-i szélén fekszik. Anyaga, kirostálva útkavicsolásra, czementtel 
keverve építkezési czélokra szolgál. 

1315. - Ujhely-Jóka (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális, poligén kőzetelemekből álló 

kavics. A kavicsgödör, mely községi, 0·3 kmtrnyire fekszik É·ra. Anyaga 
útkészítésre és czementtel keverve falverésre használtatik. 

1316. - Úszor (Felső-csallóközi j.). 
'11arka, homokos-murvás, alluviális, poligén kőzetelemekből: kvarcz-, 

krnrczit-, gránit-, gnájsz-, amfibolit, mészkődarabokból álló kavics. A lm
vicsszemek annyira be vannak mészkéreggel vonva, hogy helyenként 
konglomeráttá tapadnak össze. A kavicsgödör, mely a községé, annak 
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ÉK-i szélén fekszik. Anyaga útkavicsolásra és czementtel keverve fal
verésre használtatik. 

13'i'i. - Vajasvatta (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, kvarcz-, kristályos pala- és gyérebben 

mészkőgörgetegből álló, alluviális kavics, a községi, mintegy 0·1 kilo
méternyire Ny-ra fekvő kavicsgödörből, a melynek anyaga útkavicsolásra, 
és czementtel keverve falverésre is szolgál. 

13'18. - Vojka (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, túlnyomólag világosszínű, kvarcz-, kvarczit-, homokos-mur

vás, alluviális, poligén kőzetelemekből álló kavics. A kavicstermelő hely 
a holt Duna feneke, a községtől 1 kmtrnyire DK-re. Anyaga úttöltésre 
szolgál. 

13'19. - Vereknye (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-murvás, alluviális kavics, mely kvarcz·, kvarczit-, 

szarukő-, mészkő- és kristályos paladarabokból áll. A községi kavics
gödör, melyből e kavics való, a községtől 0·2 kmtrnyire fekszik Ny-ra. 
Útkavicsolásra és czementtel keverve falverésre is használják. 

1380. - Vis~tuk (Szempczi j.). 
Rozsdabarna, homokos-murvás, diluviális kavics, mely főleg kvarcz

és kvarczithomokkőszemekből áll. A kavicsgödör, melyet Pozsony vár
megye törvényhatósága 1889-ben nyittatott, o·5 kmtrnyire fekszik a köz
ségtől Ny-ra. E helyen évenkint mintegy 2000 köbmtr. anyagot fejtenek, 
mit kizárólag a vármegyei utak kavicsolására használnak. 

1:J81. - Vők (Felső-csallóközi j.). 
Tarka, homokos-agyagos, alluviális kavics, mely poligén kőzetele

mekből áll. A 0·25 kmtrnyire DNy-ra fekvő kavicsgödör a községé és 
anyaga útkavicsolásra és falverésre szolgál. 

34. SÁROS VÁRMEGYE. 

1382. - Abos (Alsó-tárcsai j.). 
Sötétszürke, bitumenes, finomszemű, majdnem tömött, felső-triasz

korú dolomit, az 18B ben megnyitott SELTENREICH LöBL (Zboró) Dubnik 
nevű kőbányájából, mely a községtől 1 kmtrnyire DNy-ra fekszik. Évente 
mintegy 20 köbmtrt fejtenek e kőzetből építésekre és útkavicsolásokra. 

1383. - Abos (Alsó-tárcsai j.). 
Vörhenyes, konglomerátos, diaszkorú, arkozás homokkő, a község

től 1 ·5 kmtrnyire ÉNy-ra fekvő Cepla hurka nevű kőbányából, a mely
ből 100 köbmtr. anyagot fejtenek évenkint helyi építkezésekre és útkavi
csolásra. 
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1384. - Ádámfölde (Szekcsői j.). 
Barna, aprószemű, meszes, kissé csillámos, eoczénkorú (magura-) 

homokkő, PRoPPER SÁMUEL 1820-ban megnyitott kőbányájából, mely a 
község ÉN"y-i oldalán, a Hradiszki jarek nevű dűlőben fekszik. E bánya 
anyaga építkezésekre alkalmas, de ez idő szerint nincsen üzemben. 

1385. - Ádámfölde (Szekcsői j.). 
Magura-homokkőgörgetegből álló alluviális kavics, a községen át

folyó patak medréből. A kavicsszedés joga a községé, mely évenkint mint
egy 60 köbmtrnyi anyagot ásat a községi és vármegyei utak javítására. 

1386. - Alsó-Kmnárnik (Makoviczai j.). 
Szürke, illetve sárgás, középszemű, meszes, glaukonitos, eoczénkorú 

homokkő, a község 1894 ben megnyitott kőbányájából, mely a községtől 
0·5 kmtrnyire DNy-ra, a Prokopecz nevű dűlőben fekszik. A megnyitás 
évében 450 köbmtr. követ fejtettek, mit faragott állapotban hídépítésre 
használtak. 

138?'. - Alsó<~Iiro.<;sÓ (Makoviczai j.). 
Barnásfekete, tömött menilit, az oligoczénkorú, smilno-rétegekből, 

a községtől 4 kmtrnyire DK-re fekvő közbirtokossági kőbányából. E kő
bánya anyaga a 22 kmtr. hosszú állami országút kavicsolására szolgál. 

1388. - Alsá-Szvl<lnik (Makoviczai j.). 
Szürke, aprószemű, kissé csillámos, eoczénkorú (magura-) homokkő, 

a községi kőbányából, mely 2 kmtrnyire D-re fekszik. E kőzet, mely nagy 
mennyiségben fordul elő és utak, falak és hidak építéséhez alkalmas 
volna, ez idő szerint rendszeresen nem fejtetik. 

1389. - Aranypatak (Szekcsői j.). 
Vörhenyes, középszemű, meszes, kissé csillámos, eoczénkorú (ma

gura-) homokkő, a községi, 1879-ben megnyitott bányából, mely a köz
ségtől 1 kmtrnyire D-re fekszik. Az évi termelés változik egészen 300 
köbméterig és a termelt kövek faragva vagy nyersen alapozásokhoz és 
hidépítésekhez használtatnak. 

1390. - Balpataka (Szekcsői j.). 
Barnásszürke, aprószemű, meszes, kissé csillámos, eoczénkorú (ma

gura-) homokkő, a községi, 1850-ben megnyitott kőbányából, mely a 
községtől 0·8 kmtrnyire É-ra fekszik. Évenkint mintegy 50- 60 kmtr. 
anyagot fejtenek benne, mit helyben falazásokra és a közutak kavicsolá
sára használnak. 

1.191. - Bányavölgy (Makoviczai j.). 
Zöldesszürke, aprószernű, meszes, kissé csillámos és erősen glauko

nitos, eoczenkorú (magma-) homokkő, ToszT KÁROLY (Zboró) 1891-ben 
megnyitott kőbányájából, mely a községtől 1 kmtrnyi távolságban fek
szik. Ezen kőzet csak alkalomadtán használtatik építkezésekre. 
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1392. -- Bá'rtfa sz. kit'. vá'ros. 
Szürke, durvábbszemű, kissé meszes és csillámos, eoczénkorú (ma

gura-) homokkő, a·6 kmtrnyire É-ra fekvő Bártfa fürdő melletti kőbányá
ból, mely évenkint mintegy 250 köbmtr. anyagot szolgáltat nyers és 
faragott állápotban villaépítésekre. A kőbánya a városé, megnyitásának 
éve 1892. 

1393. - Belovezsa (Szekcsői j.). 
Szürke, középszemű, kissé meszes és csillámos, eoczénkorú (ma

gma-) homokkő, a községi 1882-ben, a községtől 0·5 kmtrnyire D·re 
megnyitott kőbányából, melyből évenkint változó mennyiségben egészen 
500 köbmtrig fejtenek építőkövet, mit részint nyersen, részint faragott 
kövek alakjában használnak különböző építkezésekhez és hidakhoz. (M. 
K. Á. I. 262.) 

1394. - Bet"tÓt (Sirokai j.). 
a) Szürke, aprószemű, csillámos, kissé meszes, eoczénkorú (magura-) 

homokkő, br. GHYLL.\NYI Im1A kőbányájából, mely 1880-ban közvetlenül 
11 község mellett nyittatott meg. A kőzet nagy lapokban fejthető s kövező
lapokra, lépcsőkre s más effélékre alkalmas. Fejtése csak alkalomadtán 
történik. 

b) Hasonló homokkő BERTHÓTY EMIL kőbányájából, mely a község 
közvetlen ÉNy-i tőszomszédságában 1892-ben nyittatott meg. E bánya 
bérlője KoBILICZ FRIGYES (Eperjes). A nagy kőlapokban fejthető kőzet 

lépcsőfokok, kőlapokra stb. alkalmatoR. Ezen homokkő a felvidéki neveze
tesebb építkezésekhez használtatott. A sóvári fausztatót (1880-1885), az 
eperjesi laktanyákat, a kassai és beszterczebányai törvényszéki paloták 
építéséhez és Turócz-Szt-Mártonban a hg. Hohenlohe kastélyához (1900) 
használtatott. 

e) Ugyanolyan kőzet BERTHÓTY BÉLA 1830 óta létező kőbányájából, 

mely a községtől 0·75 kmtrnyire D-re fekszik. Alkalmazása ugyanaz mint 
az előbbieké, csakhogy jelenleg szünetel. 

1395. --- BwroszlÓ (Alsó-tárcsai j.). 
Világos-szürke, érdes. likacsos, középszemű amfibol·andezit, az 

1869-ben megnyitott községi kőbányából. E kőbánya a községtől 2 kilo
meternyire É-ra fekszik, az Osztra szabbrana nevű ponton. Jelenlegi 
bérlője KoBILICZ FRIGYES (Eperjes) évenkint átlag 100 köbmtr. anyagot 
fejtet, mit faragott állapotban építkezésre, alapzatokra és sírkövek elő
állítására használ. 

1396. - Bt'anyiszkt) (Sirokai j.). 
Sötétszürke, fehér-eres. tömött, felső-triaszkorú mészkő.(M. K. Á. L 6.) 
13!J'i. - Butlamé'f• (Alsó-tárcsai j.). 
a) Világos-szürke riolittufa, özv. UJHÁZY JózsE:FNÉ (Kassa) Vapenyik 
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nevű kőbányájából, mely a községtől 5 kmtrnyire D-re fekszik. Ezen 
könnyű kőzetből évenkint mintegy 30 köbmtr. lesz fejtve építkezési 
czélokra. 

b) Ugyanolyan kőzet UrnÁzY LÁSZLÓ (Kassa) vinicsnai kőbányájából, 
mely az előhbeninek közelében fekszik. E bányából évenkint mintegy 
20 köbmtrt használnak építkezésekre. 

1398. -- Csircs (Felső-tárcsai j.). 
Világos-őzbarna, kristályosan szemcsés, doggerkorú, krinoidás 

mészkő, a község Lipje nevű kőbányájából. (M. K. Á. I. 14.) 
1.199. --- Deméthe (Szekcsői j.). 
Sárgásszürke, tömött, alsó-neokomkorú mészkő, sötétszürke szarúkő

kiválásokkal, a SEMSEY szül. JóNY NATÁLIA birtokához tartozó kőbányá
ból, mely 1830-ban a községtől 1 ·5 kmtrnyire ÉNy-ra nyittatott meg. 
Évenkint 400 köbmtr. anyagot fejtenek, mit kizárólag a községi, vár
megyei és állami utak kavicsolására használnak. 

1400. -- Demétlw (Szekcsői j.). 
Kékesszürke, aprószemű, meszes, eoczénkorú (magura-) homokkő, 

a községi, 1847-ben megnyitott kőbányából, mely a községtől 1 ·5 kilo
méternyire É-ra, a Szekcső folyó balpartján fekszik. Az évi termelés 50 
köbméter, mit magán- és középítkezésekre használnak. 

1401. - Dubine (Tapolyi j.). 
Barnásszürke, aprószemű, meszes és kissé csillámos, eoczénkorú 

(magura-) homokkő, a községi, 1891-ben megnyitott kőbányából, mely a 
községtől 0·5 kmtrnyire ÉK-re fekszik. Az évi termelés 200-·-300 köb
méter, mit helyi építkezésekre használnak. 

1402. - Eperjes sz. kir. város. 
Barna, aprószemű, meszes, kissé csillámos, eoczénkorú (magura-) 

homokkő, a városi, emberemlékezet óta fennálló kőbányából, mely a 
várostól 1 ·5 kmtrnyire DNy-ra, a Hegyeske erdőrészben fekszik. E kőzet 
nagy, 0·5-0·7 mtr. vastag réteglapokban fejthető s évenkint mintegy 
500 köbmtr. anyagot használnak fel terméskő alakjában egyszerűbb épít

kezésekhez. 
1403. - Felső-Sebes (Sirokai j.). 
Zöldesszürke, középszemű piroxén-andezit, gr. WENGERSKY HuGó 

(Alsó-Sebes) Maglovecz nevű kőbányájából. Az, ezen kőbányában fejtett 
kőzet, faragott építőkövek előállítására, valamint kövező és kavicsoló czé
lokra szolgál. A kőbánya megnyitása 1901-ben történt. 

1404. - Ji~első-Szvidnik (Makoviczai j.). 
Barnás, aprószemű, kissé meszes és csillámos, eoczénkorú (magura-) 

homokkő, hg. KLOBASZA SZANISZLÓ régi kőbányájából, mely a községtől 
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1 kmtrnyire D-re fekszik. E kőzet rendszeres fejtés alatt nincsen, alka
lomadtán azonban nyersen egyszerűbb építkezésekre szolgál. 

140/$. - Finta (Sirokai j.). 
Szürke, középszemű, piroxén-andezit, gr. DESSEWFFY kőbányájából, 

mely a községtől 1 kmtrnyire É-ra fekszik. A bánya bérlője DIENES ALAJOS 
és BÉLA. Állandóan e bányában nem dolgoznak, de alkalom!J,dtán felhasz
nálják ezen kőzetet nyersen és faragva különböző építkezésekhez. 

1406. - Pulyán (Tapolyi j.). 
Világos-szürke, középszemű piroxén-andezit, a községi, 1872-ben 

megnyitott kőbányából, mely a községtől 1 kmtrnyire DNy·ra fekszik. 
Évenkint 100-200 köbmtr. követ fejtenek benne, mit nyersen és faragva 
építésekre, összezúzva pedig útkavicsolásokra használnak. 

140';'. - Gerált (Szekcsői j.). 
Sárga, aprószemű, csillámos, eoczénkorú (magura-) homokkő, a köz

seg1, 1891-ben megnyitott kőbányából, mely a községtől 0·8 kmtrnyire 
Ny-ra fekszik. Az évi termelés átlag 45 köbmtr., mit helyi építkezésekre 
és utak kavicsolására használnak. 

1408. - Girált (Tapolyi j.). 
Világos-barnás, aprószemű, meszes, kissé csillámos, eoczénkorú 

(magura-) homokkő, MEZEI GÉzA (Budapest) 1850-ben megnyitott kő

bányájából, mely a Radunka-patak jobb partján, a községtől 1 kmtrnyire 
D-re fekszik. E kőzet - évenkint átlag 50 köbmtr. - építkezésekre és 
útkavicsolásra szolgál. (M. K. Á. I. 263.) 

1409. - Hosszurét (Szekcsői j.). 
Világos-barna, aprószemű, meszes és kissé csillámos, eoczénkorú 

(magura-) homokkő, a községi, 1879-ben megnyitott kőbányából, mely a 
községtől 1 ·5 kmtrnyire ÉNy-ra fekszik. Évenkint különböző mennyiség
ben lesz ezen kőzet fejtve s legutóbb többet használtak fel, részint a 
fürdői építkezésekre, részint pedig a bártfai nagy templom építésére. 

1410. - HradiszkÓ (Szekcsői j.). 
Világos-szürke, finomszemű, meszes, csillámos, eoczénkorú (magura-) 

homokkő, a községi, 1882-ben megnyitott kőbányából, mely a községtől 
0·4 kmtrnyire D-re fekszik. Évenkint 70--100 köbmtrt fejtenek benne, 
mit részint helyi építkezésekre, részint pedig az utak fedésére használnak. 

1411. - Kakasfalva (Alsó-tárcsai j.). 
Barna, középszemű, kaolinos földpátú piroxén-andezit, a m. kir. 

erdőkincstár tulajdonát képező kőbányából, mely a kakasfalva-arany
bányai út közvetlen közelében, a községtől DK-re fekszik. E kőzet ez idő 
szerint csak a helyi építészeti szükséglethez mérten lesz fejtve, ezelőtt 

azonban a soóvár-szigordi fausztató csatornához faragott köveket is 
szállítottak belőle. 



1412. - Kakasfalva (Alsó-tárcsai j.). 
Téglavörös, aprószemű, könnyű, likacsos andezittufa, a m. kir. 

erdőkincstár Buják nevű bányájából, mely a községtől ÉK-re 4 kmtrnyire 
fekszik. Az évi fejtés mennyisége jelenleg nem tesz ki többet 10 köb
méternél, mit a soóvári főhivatal többnyire faragottan a kincstári épüle
tek számára szükségel. 

1413. - Kapi (Tapolyi j.). 
Világos-szürke, középszemű piroxén-andezit, a községi, 1872 előtt 

megnyitott kőbányából, mely a községtől 1 kmtrnyire ÉNy-ra, a Kapivár 
keleti oldalán fekszik. Évenkint 300-400 köbmtr. anyagot fejtenek benne, 
mit nyersen és faragva építkezésekre, hidépítésre és útkavicsolásra hasz
nálnak. 

1414. - Kavecsán (Alsó-tárcsai j.). 
Sötétszürke, bitumenes, finoman szemcsés, felső-triaszkorú dolomit, 

egyes fehér mészpáterekkel, Kassa sz. kir. város Lyiscze Oziri nevű, 
1870-ben megnyitott kőbányájából, mely a községtől 4 kmtrnyire ÉNy-ra 
fekszik. Évenkint 130 köbmtr. anyagot fejtenek benne, mit mészégetésre 
használnak. 

1415. - Kavecsán (Alsó-tárcsai j.). 
Szürke szericites csillámpala, a községi, 1846-ban megnyitott 

Ktalyina hura nevű kőbányából, mely a községtől 1 kmtrnyire ÉK-re 
fekszik. Évenkint 80-90 köbmtr. kő lesz e bányában fejtve, mit kizáró
lag építkezésre használnak. 

1416. - Kende (Alsó-tárcsai j.). 
ViÍágos-barna, finomszemű, meszes és kissé csillámos, eoczénkorú 

homokkő, a:;i: 1846-ban megnyitott községi kőbányából, mely a Furcsa 
nevű ponton a községtől 5 kmtrnyire ÉNy-ra fekszik. E kőbányából csak 
a helyi szükséghez mérten fejtenek építésekre való kőzetanyagot. 

141?'. - Kisfalu (Alsó-tárcsai j.). 
Sötétszürke, bitumenes, finomszemű, majdnem tömött, felső-triasz· 

korú mészkő, Kassa sz. kir. város 1854-ben megnyitott kőbányájából, 
mely 2·5 kmtrnyire a községtől Ny-ra, a Vapena nevű ponton fekszik. 
E bányában 1600 köbmtr. követ fejtenek építkezésekre és mészégetés 
czéljából. 

1418. - I(isfalu (Alsó-tárcsai j.). 
Violásszürke, kvarczszemes és kissé csillámos, diaszkorú agyagpala, 

az 1890-ben megnyitott községi kőbányából, mely a községtől 1 kmtrnyire 
Ny-ra, a Pod koszczelkom nevű domb tövében fekszik. E kőzetből éven
kint mintegy 30 köbmtrt használnak fel helyi építkezésekre. 

1419. - Kis-Ladna (Alsó-tárcsai j.). 
Sötétszürke, bitumenes, finoman szemcsés, majdnem tomött, felső-
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triaszkorú dolomit, az 1886-ban megnyitott kőbányából, mely Kassa sz. 
kir. város tulajdona. A kőbánya a Hernád bal partján, 1 kmtrnyi távol
ságban, a Somarje nevű ponton fekszik. Évenkint 200-300 köbmtr. 
anyagot fejtenek, mit építkezésre, útkavicsolásra és mészégetésre hasz
nálnak fel. 

1420. - Kis-Ladna (Alsó-tárcsai j.). 
Barnavasércztől (limonit) erősen átjárt fillit, a községi Nad valal 

nevű bányából, mely a községtől 0 2 kmtrnyire Ny-ra fekszik. E kőből 
40-~50 köbmtrt fejtenek helyi építkezésekre. 

1421. - Kis-Szeben sz. kir. város. 
Vörhenyes, kristályos szövetü, fehér mészpáteres, doggerkorú mészkő~ 

a város 1856-ban megnyitott kőbányájából, mely a várostól 7 kmtrnyire 
É-r;1, a majorsági telepen fekszik. A bánya jelenleg mivelés alatt nem 
áll, de eddig mészkőégetésre használtatott. 

1422. - Kis-Szeben sz. kir. város. 
Szürke, aprószemű, meszes, csillámos, eoczénkorú homokkő, a vá

rosi, 1700 körül megnyitott kőbányából, mely 0·6 kmtrnyire a várostól, a 
Tarcrn folyó partján, a Táncz nevű erdőrészben fekszik. E kőzetet faragva 
és nyersen építkezésekre használják, az évi termelés 1000 köbmtr., mit 
különböző építkezésekre a városban, a külső útvonalakon pedig híd
építésre használnak. 

1423. - Kis-Szilva, (Szekcsői j.). 
Barnásszürke, finomszemü, erősen meszes, eoczénkorú (magura-} 

homokkő, a községi~ 1882-ben megnyitott s a községtől 0·8 kmtrnyire 
ÉK-re fekvő kőbányából, melyben évenkint változó mennyiségben, átlag 
20 köbmtrt fejtenek a helyi építkezések számára. 

1424. - Kis-Szilva (Szekcsői j.). 
Magura-homokkőgörgetegből álló, alluviális kavics, a községi, igen 

régóta fennálló kavicsbányából, mely a községtől 0·5 kmtrnyire D-re fek
szik. Évenkint mintegy 80 köbmtr. kavicsot ásnak e bányában, mit a, 

községi és vármegyei utak jókarban tartására használnak. 
1425. - Klyussó (Szekcsői j.). 
Világos-barna, aprószemű, meszes, kissé csillámos, eoczénkorú (ma

gura-) homokkő, a községi, 1865-ben megnyitott kőbányából, mely a 
községtől O·fl kmtrnyire ÉK-re, a Medzi skali nevű ponton fekszik. Ezen 
kőzetből évenkint változó mennyiséget termelnek közönséges és műépí
tésekre. Így többi között legutóbb a bártfai templomot, valamint több 
hidat is építettek belőle. (M. K. Á. I. 264.) 

1426. - Kőszegh (Alsó-tárcsai j.). 
Sötétszürke, bitumenes, kristályosan szemcsés, felső-triaszkorú dolo

mit, az 1856-ban a községtől 2 kmtrnyire DNy-ra, a Nad Hlibokim domb 
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tövében nyitott községi kőbányából, melyből évenkint átlag 2000 köbmtr. 
kőanyagot fejtenek, részint különböző építkezésekhez, részint pedig mész
égetés czélj ából. 

1421. - Kőszegh (Alsó-tárcsai j.). 

Vöröses, konglomerátos, diaszkorú arkozás homokkő, HERDLICSKA 
FÉLIXNÉ (Krompach) Nad Jarek nevű kőbányájából, mely a községtől 
1 kmtrnyire Ny-ra fekszik. Évenkint mintegy 150 köbmtr. kőanyag lesz 
e bányában fejtve, mit terméskő alakjában építkezésre használnak. 

1428. - Lapispatak (Alsó-tárcsai j.). 
Világos-szürke, középszemű, érdes-likacsos amfibol-andezit, KETZER 

M. és WEINFELD J. ortváspusztai bányájából, mely a községtől 6 kilo
méternyire K-re fekszik. E kőzet a szükséghez képest terméskő alakjában 
használtatik különböző építkezésekre. 

1429. - Lemes \Alsó-tárcsai j.). 

a) Sötétszürke, bitumenes, finoman szemcsés, felső-triaszkorú dolo
mit, a községi Kolova nevű kőbányából, mely a községtől 3 kmtrnyire 
Ny-ra fekszik. E kőbányában évenkint mintegy 30 köbmtr. kő lesz fejtve, 
mit építésekre és útkavicsolásra használnak. 

b) Sötétszürke, bitumenes, finoman szemcsés, felső-triaszkorú dolo
mit, Füzy ÁRPÁD kőbányájából, mely a községtől 3 kmnyire NyÉNy-ra 
fekszik. Az. évi termelés 20 köbmtr., mit terméskő alakjában helyi épít
kezésekre használnak. 

1430. - Licsért (Alsó-tárcsai j.). 

a) Zöldes, konglomerátos, durvaszemű, diaszkorú, arkozás kvarczit
homokkö, a községi Bányiszkó nevű kőbányából, mely a községtől 1 ·75 
kilométernyire li~-ra fekszik. Ezen kőzet évenkint mintegy 10 köbmtr. 
mennyiségben építkezésekre lesz felhasználva. 

b) Vörösesbarna. kvarczszemes, diaszkorú agyagpala, PILLER KÁL

.1IÁN Pod osztra nevű kőbányájából, mely a községtől 4 kmtrnyire fekszik 
ÉNy-ra, a Piller Peklinre vezető út mellett. Ezen kőzet nyers állapotban 
építkezésre szolgál. 

1431. -- MesztiszkÓ (Makoviczai j.). 

Barnás, aprószemű, kissé csillámos, eoczénkorú (magura-) homokkö, 
BEM LÁSZLÓ 1878-ban megnyitott kőbányájából, mely a községtől 2--3 
kilométernyire D-re fekszik. Ezen kőzet használtatott a girált-szádniki 
útvonal kiépítése alkalmával, de azóta szünetel a bánya. 

1432. - .Nagy-Ladna (Alsó-tárcsai j.). 
Sötétszürke, bitumenes, szemcsésszövetű, felső-~riaszkorú dolomit, 

az 1876-ban megnyitott és a községtől 1 ·5 kmtrnyire DNy-ra fekvő Ro
zsek nevű kőbányából, a melynek évi termelése - átlag 2-300 köbmtr. -
építkezésre és mészégetésre lesz használva. 

Dr. Schafirzik F. A magyar kúbúnyá!.:. 17 
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143,'J. - Nagy-Lailna (Alsó-tárcsai j.). 
Vörhenyes, kvarczeres, diaszkorú, szericzites, paláskvarczithomokkő, 

az 1876-ban megnyitott községi kőbányából, mely a községtől 1 ·5 kilo
méternyire DNy-ra, a Pod paldzin nevú hegy tövében fekszik. E kőzet
ből évenkint átlag mintegy 40 köbmtr. lesz fejtve és építkezésre fel
használva. 

1434. - Nagy-SáTos (Sirokai j.). 
Barnás, meszes és kissé csillámos, eoczénkorú homokkő, a nagy

község emberemlékezet óta fennálló kőbányájából, mely a községtől 2·5 
kilométernyire DK-re, a Bikos nevű erdőben fekszik. E homokkőből 40-
50 köbmétert fejtenek évente, a mit helyben építkezési czélokra hasz
nálnak. 

1435. - Nagy-Szilvás (Szekcsői j.). 
Barnás, finomszemű. meszes, eoczén (magura-) homokkő, a községi 

kőbányából, mely a község fennállása óta, tőle 0·8 kmtrnyire ÉK-re, az 
ottani közlegelőn fennáll. Évenkint mintegy 90 köbmtr. anyagot fejte
nek benne, mit részint helyi építkezésekre, részint a közutak kavicso
lására használnak. 

1436. - Niklova (Makoviczai j. ). 
Sötétbarnás, fekete menilitpala, az oligoczén szmilnó-rétegekből. 

E palák WILLECZ BoLDIZSÁR (Bártfaujfalu) kőbányájából valók, a mely a 
községtől 2 kmnyire Ny-ra f'ekszik. E kemeny palák az állami út 22-dik 
kilométerszakaszának kavicsolására szolgálnak. 

1431. -- Ó-Ruzsin \Alsó-tárcsai j.). 
Sötétszürke, bitumenes, finomszemű. felső-triaszkorú dolomit, tele 

fehér, részben kristályokat tartalmazó dolomiterekkel. A kőbánya, mely 
a községtől 0·6 kmtrnyire DK-re, a Komarócz nevű hegy tövében 
fekszik, 1881-ben nyittatott meg. Évente mintegy 4-500 köbmtr. követ 
fejtenek benne, mit terméskő alakjában építkezésekre és útkavicsolásra 
használnak. 

1438. - Ó-Ruzsin \Alsó-tárcsai j.). 
Violás és zöldesen foltos. finomszemű, diaszkorú. szericzites, palás 

homokkő, az 1891-ben megnyitott községi kőbányából, mely közvetlenül 
a Ruzsin-patak mentén a község D-i oldalán fekszik. E bányából éven
kint 40-50 köbmtr. követ használnak építkezési és útkavicsolási czélokra. 

1439. - Palocsa \Felső-tárcsai j.). 
Világos-szürke, lithografkőszerűen tömött, neokom aptychus-mészkő, 

a Za zamkom nevű községi kavicsoló bányából, melynek anyaga a szom
szédos utak jókarban tartására használtatik. 

1440. -- Plavnicza (Felső-tárcsai j.). 
Világos-barnás, meszes, csillámos, eoczénkorú homokkő, a községi 
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Do hanyi nevű kőbányából, mely évenkint változó mennyiségben a helyi 
építkezésekhez szolgáltatja az építőanyagot. 

1441. - Sárpatak (Szekcsői j.). 
Szürke. középszemű, meszes és kissé csillámos, eoczénkorú (magura-) 

homokkő, Bártfa városának tulajdonát képező, 1892-ben megnyitott kő
bányából, mely a Topoly folyó D-i részén, a községtől 1 kmnyi távol
ságban fekszik. Ezen kőbánya anyaga főleg a vasút építése alkalmával 
lett nagyobb mennyiségben használva, azóta csak alkalomadtán veszik 
igénybe a helyben történő építkezéseknél. 

1442. - Sóbánya (Sirokai j.i. 
Téglavörös, likacsos-odvas, aprószemű andezit. 
144.'J. - Sornos- Ujfalu (Alsó-tárcsai j.). 
Sötétszürke, bitumenes, finoman szemcsés, felső-triaszkorú dolomit, 

a községi kőbányából, mely a községtől Ny-ra, a Podles nevű dűlőben 
fekszik. Yáltozó mennyiségben építkezésre és útkavicsolásra használják e 
kőzetet. 

1444. - Somos- Ujfalu (Alsó-tárcsai j.). 
Szürke, finomszemű, meszes és kissé csillámos, eoczénkorú homokkő, 

mely a községi, 0<5 kmtrnyire Ny-ra fekvő kőbányából való. E kőzetből 
a szükséghez képest építésekre szoktak kőanyagot fejteni. 

14415. -- Stelbach (Felső-tárcsai j.). 
Sötétszürke, aprószemű, meszes, csillámos, eoczénkorú homokkő, 

a községi kőbányából, mely évenkint változó mennyiségben a helyi épít
kezésekhez szolgáltatja az építőanyagot. 

1446. - Svet•zsó (Szekcsői j.). 
Világos-barna, aprószemű, meszes, kissé csillámos, eoczénkorú 

(magura-) homokkő, a községi, 1880-ban a községtől 1 ·5 kmtrnyire É-ra, 
a Lazi legelőn megnyitott kőbányából, mely évenkint változó mennyiség
ben, nyersen vagy faragva alapozásokra és hidépítésekre használtatik. 

1441. - Szedikert (Szekcsői j.). 
Magura-homokkőgörgetegből álló alluviális kavics, mely a községen 

átfolyó patak medréből való. Ebből évenkint mintegy 250 köbmtrt horda
nak szét a községi utak kavicsolására. 

1448. - S~ent-István (Alsó-tárcsai j.). 
a) Zöldesszürke, öregszemű biotit-gránit (granitit), a községi, 

189~-ben megnyitott kőbányából, mely a községtől O·S kmnyire ÉNy-ra, 
a Pitakovahegy tövében fekszik. Évenkint mintegy 40 köbmtr. követ fej
tenek e bányában, mit nyers állapotban építkezésekre használnak. 

b) Ugyanaz a granitit, a templomtól 0·15 kmnyire K-re, a Her
nád partján fekvő községi Malyek nevű kőbányából, mely 1893-ban nyit-

17* 
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tatott meg. E helyről évenkint 20 köbmtr. anyagot használnak fel külön
böző építkezésekre. 

1449. -- &okoly (Alsó-tárcsai j.). 
Sötétszürke, bitumenes, majdnem tömött, felső-triaszkorú dolomit, 

az 1856-ban a községtől 0·6 kmnyire K-re. a Hernád partján, a Pod 
Balk nevű domb tövében fekvő községi kőbányából, melyből évenkint 
mintegy 1200 köbmtr. anyagot mészégetésre és építkezésekre fejtenek. 

1450. - S~okoly \Alsó-tárcsai j.), 
Vörhenyes-szürke, aprószemű, kissé Rzericzites, diaszkorú kvarczit

homokkéí, a községi, 1890-ben megnyitott kőbányából, mely a községtől 
2 kmnyire DNy-ra, a Medzi doli nevű domb tövében fekszik. Az évi 
átlagos termelé3 körülbelül 90 köbmtrre tehető, mit n~-ers állapotban 
építkezésekre használnak. 

14Q1. -- Szcirocsin \Makoviczai j.). 
Zöldesszürke, aprószemű. kissé csillámos, erősen glaukonitos, eoczén

korú \magura-) homokkéí, a községi, 1889-ben megnyitott Olysáva nevű 
kőbányából, mely a községtől 2 kmnyire ÉK-re fekszik. E kőzetet :rit
kán használják helyi építkezésekre s ezért az évi termelése kicsiny és 
változó. 

14Q2. - Tapolcsán \Alsó-tárcsai j. ). 
Sötétszürke, bitumenes, kristályosan szemcsés, feh;ő-triaszkorú do

lomit, a községi, 1886-ban megnyitott kőbányából, mely a községtől 

2 kmnyire D-re, a Strany nevű domb tövében fekszik. Évenkint 50 köb
méter anyagot fejtenek benne. mit terméskő alakjában építkezésekre 
használnak. 

145.'J. 'l'apolcsán \Alsó-tárcsai j. 1. 
Zöldesszürke fillit, a községi, 11'60-ban megnyitott kőbányából, mely 

a községtől 1 ·5 kmnyire D-re, a Roch nevű domb tövében fekszik. Éven
kint mintegy 40 köbmtr. követ fejtenek e helyen, mit terméskő alakjában 
építkezésekre használnak. 

1454. -- Tet•ebő \Alsó-tárcsai j. ). 
Sötétszürke, bitumenes, kristályosan szemcsés, felső-triaszkorú do

lomit, a községi, 1870-ben a községtől 3 kmnyire ÉK-re fekvő Nad 
starim trebijove nevű dűlőben fekvő kőbányából. melyből évenkint mint
egy 8-900 köbmtr. követ fejtenek égetett mész előállítása czéljából. 

1455. - Tet•ebő (Alsó-tárcsai j.1. 
Vöröses, aprószemű, diaszkorú kvarczithomokkéí, a községi, 1890-ben 

a községtől 2 kmnyire D-re, a Pocl Koszczel nevű dűlőben megnyitott 
kőbányából, a melyből évenkint átlag 60-70 köbmtr. anyagot fejtenek, 
mit részint falazatokhoz, részint pedig útkavicsolásra használnak. 
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14i'J6. -- Ternye (Szekcsői j.). 
Magura-homokkőgörgetegből álló alluviális kavics, a községen át

folyó patak medréből, a melyből évenkint átlag 130 köbmtrt hordanak 
szét a községi és a vármegyei utak kavicsolására. 

145'1'. - Tisinyecz (1\!Iakoviczai j.). 
Szürke, aprószemű, meszes, csillámos, eoczénkorú (magura-)homokkő, 

GALANTI ABRAHÁM 1891-ben megnyitott kőbányájából, mely a községtől 
::!·.) kmnyire DK-re fekszik. Az évi termelés 400-500 köbmtr., mit 
építkezésre és sírkőkészítésre használnak, úgyszintén a szádnik-sztropkói 
útvonalon lévő kőhidakat is ebből a kőzetből építették. 

141)8. - Ujctk (Felső-tárcsai j.). 
Vörösesbarna, fehér-mészpáteres, felső-jurakorú (Csorsztini) mészkő, 

a községi Na szkalku nevű kavicsoló bányából. 
14/)!J. Ujak (Felsö-tárcsai j.). 
\'ilágos-szürke, tömött, fehér-mészpáteres, neokomkorú, aptychus

mészkő, a község Pod szkalku nevű kavicsoló bányájából. 
1460. - Usz-Peklén (Felső-tárcsai j.l. 
Szürke. aprószemű, meszes, csillámos, eoczénkorú homokkő, a köz

ségi köbányából, mely évenkint bizonytalan mennyiségben a helyi építc · 
kezések számára szolgáltatja az építőanyagot. 

1461. -- Várgony (Alsó-tárcsai j. ). 
Tarka, murvás-homokos, mediterránkorú kvarczkavics, a község 

kavicsbányájából, mely 1880-ban a község K-i szélén lett megnyitva. 
A bányát ez idö szerint a vármegye bérli, a mely évenkint 400 köbmtr. 
anyagot ásat benne útkavicsolá1>i czélokra. 

1462. - Vörösváf/ÚS (Alsó-tárcsai j.). 
Sötétszürke, középszemű piroxén-andezit, a m. kir. kincstári opál

bányákból. a melyek még a XVI. században lettek megnyitva. A bányák 
.) kmnyire fekszenek a községtől }>ra, a Simonka nevű hegységrészben. 
_\z opálbányászat alkalmával kifejtett meddő kőzet évenkint változó meny
nyiségben útkavicsolásra használtatik. 

1463. - Za·oadka (Szekcsői j.). 
Barna. aprószemű, kissé csillámos, eoczén \magura-) homokkő, mely 

a község határában mindenfelé elöfordul. Rendes kőbánya nincsen, épít
kezéskor csak a szaba<lon található köveket szokták összeszedni. 

1464. -- Zsettek (Szekcsői j. ). 

Barnás. aprószemű, meszes, kissé csillámos. eoczénkorú (magura-) 
homokkő, a községi, 1891-ben megnyitott kőbányából, mely a községtől 
0·5 kmnyire D-re fekszik. 60 köbmtr. anyagot fejtenek benne évenkint, 
mit építkezésekre é~ közutak kavicsolására használnak. 
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35. SOMOGY VÁRMEGYE. 

1465. - Zákány (Csurgói j.). 
Alluviális, folyami kavics, a Dráva medréből, melyből évente vagy 

12,500 kbmtrt szállítanak Jákó, Kaposvár, Kőrös, Báté, Hidegkút-Gyönk, 
Pécs, Dombovár, Zágráb, Belovár stb. vasuti állomásokra. 

36. SOPRON VÁRMEGYE. 

1466. -- Beled (Kapuvári j.). 
Homokos-murvás, diluviáliskorú kavics, RÁcz JózsEF tulajdonát és 

a község örökös bérletét képező, a községtől 4 kmnyire ÉK-re fekvő ka
vicsbányából, melyből évente átlag 340 kbmtr. anyagot fejtenek, a viczi
nális utak és a gyalogjárók kavicsolására. 

146'i'. - Czirák (Kapuvári j .). 
Murvás-homokos, diluviáfükorú kavics, a községi 1891-ben meg

nyitott kavicsbányából, mely a községtől 2 kmnyire ÉNy-ra fekszik. Ezen 
kavics belső udvarterek és utak kavicsolására használtatik s évente kb. 
80 szekérrel használnak fel belőle. 

1468. - Dénesfa !Kapuvári j.). 
Vasas, murvás-homokos, diluviális kavics, az 1855-ben megnyi

tott községi kavicsbányából, mely a községtől 1 kmnyire Ny-ra fekszik. 
Ezen kavicsból, melyet belső udvarterek és utak kavicsolására használnak, 
évente mintegy 150 szekérrel hordanak el. 

1469. Dénesfa, (Kapuvári j. \ 
Vasas, murvás-homokos kavics gróf CzrnÁKY BÉLA kavicsgödréből, 

mely az előbbinek közelében fekszik. Ebből évente mintegy 200 szekérrel 
használnak el. 

14'i'O. -- Gyóró (Kapuvári j.). 
Murvás-homokos, diluviáliskorú kavics, az 1870-ben megnyitott köz

ségi kavicsbányából, mely a községtől 1 kmtr. távolságban Ny-ra fekszik. 
Ezen kavics utak és belső udvarterek kavicsolására szolgál, évente mint
egy 80 kocsirakomány mennyiségben. 

14'i'1. - Haracsony 1Soproni j.). 
Kvarcz és kristályos palagörgetegből álló pontusi korú kavics, az 

1853 óta fenálló községi kavicsbányából, mely a községtől 1 kmnyire 
Ny-ra fekszik. Ezen kavicsot a környéki községi utak feltöltésére hasz
nálják. 

1472. - Hwrka (Soproni j.). 
Középszemű muszkovit gnájsz, a községi, 1878 óta fenálló, a köz

ségtől 2 kmnyire É-ra, a soproni országút mellett fekvő kőbányából, 
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mely 0·20-0·40 mtr 3 nagyságú darabokban évenkint átlag 60 köbmtr. 
mennyiségben építkezési czélokra, valamint utak kövezésére használ
tatik. 

14'18. - Has/alva (Soproni j.). 
Kövületes, kavicsos lajtamészkonglomerát, az 187 4 óta fenálló 

kincstári kavicsbányából, melyből azelőtt GRoTZER JózsEF és TÁRSAI mint 
bérlők útkavicsot szállították. Jelenleg a bánya nincsen üzemben. 

14'14. - Kis-Höftány (Kismartoni j.). 
Fehéres, finomszemű, foraminiferás, felső-mediterránkorú durva

mészkő, HöGERL JÁNOS, felsőkismartonhegyi lakos kőbányájából, mely a 
község É-i szélén fekszik. A termelt kövek átlagos nagysága 0·40 mtr 3 • 

Az évi termelés mennyisége 50 köbmtr. E kőzet építkezésre szolgál. 
14'1 u. -- Kisnu;vrton (Sopron m.). 
Sárgás, finomszemű, félkemény, pontusi korú mészkő. 
14';16. - Lorettom (Kismartoni j.). 
Világos-sárgás, felső-mediterránkorú durvamész, az 1 kmnyire 

D-re fekvő Stockacker nevű kőbányából, mely 1872-ben nyittatott meg. 
Tulajdonosa PoNGRÁTz RuPPERT. A termelt kövek 1-5 köbmtr. nagyok és 
az évi termelés kb. 500 köbmtr. A kőbánya kőzete nyers és faragott álla
potban különböző építkezésekre és sírkövek faragására használtatik. 

14'1'1. - Nagy-Höftány (Kismartoni j.). 
a) Barnás-fehér, felső-mediterránkorú lithotha.mniumos mészkő, 

PoNGRÁcz KÁROLY kismartoni lakos 1882-ben megnyitott kőbányájából, 
mely a községtől 1/4 órányira ÉNy-ra, az Ily hegyen fekszik. A termelt 
kövek átlagos nagysága 2 köbmtr., az évi termelés pedig 1000 köböl. 
A kőzet nyers és faragott állapotban építkezéseknél, czukorgyárakban és 
végre útkavicsolásra is használtatik. 

b) Ugyanazon minőségű kőzet SCHUSTER FERENCZ 1878-ban meg
nyitott kőbányájából, mely a községtől 2 kmnyire ÉNy-ra fekszik. A fej
tett darabok nagysága ugyanolyan, mint az előbbi esetben, az évi termelés 
mennyisége kb. 500 köbmtr. A szóban forgó kőzet nyers és faragott álla
potban mindennemű építkezésnél használtatik. 

14';18. - Nyék (Soproni j.). 
a) Barnás, tömör, szarmatakorú mészkő, az 1874 óta fenálló s a 

község tulajdonát képező kőbányából, mely a községtől 1 kmnyire K-re 
fekszik. E kőzet a községben falazásokra, részben pedig útkavicsolásra 
használta tik. 

b) Fehér, tömör, szarmatakorú mészkő a Weiner Weg gödörből, 
mely 1874 óta fenáll s a község tulajdonát képezi. Ez a bánya is 1 kilo
méternyire K-re fekszik s kőzete szintén falazásokra és kavicsolásokra 
szolgál. 
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14'1'9. - Oszlop (Kismartoni j.). 
Barnás-sárga, tömött, felső-mediterránkorú lithothamniumos mészkő, 

hg. EszTERHÁZY PÁL (Kismarton) kőbányájából, mely 15 percznyire fekszik 
a községtől DK-re. Ez idő szerint e bányát nem mívelik, de azelőtt éven
ki:ut mintegy 1500 köbmtr. követ termeltek benne. A kőzet nyers álla
potban építésre, faragott állapotban pedig falkőnek, alapzatoknak és 
lépcsőfokoknak használtatik. 

:1_480. -- Páli (Kapuvári j.). 
Homokos-murvás, diluviáliskorú kavics, a régi községi kavicsbá

nyából, mely a községtől 200 lépésre D-re fekszik. Anyaga utak és udvarok 
ka vicsolására használ tatik. 

J48i. -- Rákos (Soproni j.l. . 
''-Sárgás-fehér, foraminiferás, többé-kevésbbé likacsos, felsőmedi

terránkorú mészkő ( durvamész, lajtamészkő), a győri püspökség kőbá
nyájából, melyet 1870 óta az allgemeine österr. Baugesellschaft (Bécs) 
bérel. Ezen bánya már 1.20-150 év óta áll fenn, a miről azonban írás
beli feljegyzés nincsen. A bánya a községtől 0·225 kmnyire ÉNy-ra fek
szik s kiterjedése kb. 2 magyar hold. A fejtett kövek átlagos nagysága 
l ·6 m 3 , maximális nagysága 12 m 3, az átlagos évi termelés 720 m s. 
A fejtett kőzet I-III. minősége szerint faragottan különböző építési czé
lokra, hidakhoz, sírboltozatokhoz, nyers állapotban pedig tégla helyett 
közönséges építkezésekhez használtatik. Alkalmaztatott Bécs, Győr, Nagy
Kanizsa, Sopron, Keszthely stb. városok építkezéseinél nagyobbára mű
kövek alakjában, nevezetesen Bécsben az udvari muzeum és egyetem, 
Sopronban a városház, az igazságügyi palota, valamint a bécsi összekötő 
vasut építkezéseinél. (M. K. Á. I. 69--72 és II. 8.) 

1482. - Rákos (Soproni j. 1. 
Tarka dolomit-mészkő és kvarczgörgetegből álló pontusi korú kavics, 

a győri püspökség kőbányájából. Bérlője Sopron városa. A bánya, mely 
a községtől 3 kmnyire ÉNy-ra, a sopron-pozsonyi országút mellett fek
szik, 1889 óta van megnyitva. Az átlagos évi termelés 100 köbmtrt tesz 
ki, mit Sopron városa utak kavicsolására használ. 

1483. - Sornj'alva (Soproni j.). 
Fehéres, finomszemű, meszes, kissé csillámos szarmatakorú homokkő, 

a községi kőbányából, mely a községtől :~ kmnyire NyÉNy-ra fekszik és 
1848 óta használatban van. Bérlője STUOMMF.R IsTvÁN. Az évenkint kb. 
2000 köbmtr. mennyiségben fejtett kövek kőfaragómunkákra, főleg lépcső
zetekre, házépítésre, s a mennyiben a szóban forgó kőzet vékonyabb la
pokra hasítható, padozatokra is használtatik. 

1484. - Stoczing (füsmartoni j.). 
Sárga, foraminiferás, egyenletesen ikrásszövetü, szannatakorú mészkő, 
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PONGRÁTZ RuPPERT kőbányájából, mely a községtől ÉNy-ra fekszik. Az a 
pad, mely ezen I. minőségű finomszemű mészkövet szolgáltatja, 1 ·40 mir. 
vastag s egyenletes kiterjedése megengedi, hogy hosszuságban és széles
ségben tetszés szerinti darabok fejthetők. Az évi termelés kb. 500 köb
métert tesz ki, mit kizárólag faragott állapotban műépítkezésekhez hasz
nálnak.1 

1485. -- Szá'rnz1;ám (Kismartoni j.). 

Szürkés-fehér, felső-mediterránkorú, lithothamniumos mészkő, 
PoNGRÁcz KÁROLY kismartoni lakos, 1860-ban megnyitott kőbányájából. 
A kőbánya a községtől 1

/2 órányira ÉNy-ra Szarvkő község felé esik. 
A termelt kövek 2 köbméteresek, az évi termeléB mennyisége pedig 
18-25,000 mtr. Nyers és faragott állapotban építéseknél, továbbá czukor
gyárakban és végre útkavicsolásra is használtatik. 

Azonkívül előfordul a bányában egy olyan puha neme a fent emlí
tett lajtamészkőnek, a mely az ú. n. "Wiener Weifü előállítására alkal
mas. Ebből - - nyers állapotban -- évenkint mintegy 150 vaggonnal 
szállítanak a gyárosoknak. 

1486. - Széleskút (Kismartoni j.). 

a) Sárgás-fehér, durvább és finomabb szemű szarmatakorú mészkő, 
SAMMER SÁNDOR, 1838-ban a községtől 1 kmnyire É-ra, az erdő szélén 
megnyitott kőbányájából. A fejtett kövek átlagos nagysága 0·5-3·0 mtr3, 

a legnagyobbak azonban 6 mtr 3-esek. Az évi termelés mennyisége jelen
leg kb. 200 mtr 3

, de termelhető ennél sokkal több is. A nyers kőtörme
lék közönséges építkezésekre haRználtatik, a faragott kövek ellenben mű
építkezéseknél alkalmaztatnak, így pl. használták a bécsi opera, a Roth
schild-palota, a pozsonyi új színház építése alkalmából. Ezenkívül szobrá
szati czélokra is szolgál. 

b) PuTz JÁNOS 1836 óta fenálló kőbányája egészen hasonló két 
minőségben tartalmazza a szarmatakorú mészkövet. A bánya az előbbi 
mellett fekszik. Az évi termelés ez idő szerint 150 köbmtr., de lehetne 
több is. Bécsben felhasználták e követ a Szt. IstYán-templom oltárának 
szobrászati részéhez, sok bécsi palota építéséhez, az olmützi székesegyház 
12 apostolának faragásához, Yalamint gyakran használják síremlékek 
készítéséhez is. 

r) WINKLER LAJOS (Sásonyl kőbányája ugyancsak az előbbiek köze
lében 1833 óta van megnyitva. Termelési viszonyai és felhasználásának 
módja hasonló az előbbeniekébez. 

1481'1. - Szt.-György (Kismartoni j.). 
Sárgás-fehér, különböző tömöt~ségű, felső-mediterrán mészkő, 

RAuCHBAUER ISTVÁN És TSAI, szentgyörgyi lakosoknak 1893-ban meg
nyitott kavicsbányájából. A bánya a községtől negyedórányira É-ra fek-

~I 
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szik. A kőzet nagyobb darabjai építkezésekre szolgálnak, ezenkívül azon
ban úttatarozásra is használtatik. 

1488. - Szt.-Margita (Kismartoni j.). 
Világos-sárga, foraminiferás lithothamniumos felső-mediterránkorú 

mészkő, I-III minőségben, hg. EszTERHÁzy PÁL kőbányájából, mely vagy 
1000 év óta áll fenn. A bánya a községtől 20 percznyire fekszik K-re a 
kismarton-ruszti út mindkét oldalán. A termelt kövek 1-3·5 köbméter 
nagyok s az évi termelés meghaladja a 2000 köbmétert. A fejtett kövek 
részint nyers, részint faragott állapotban használtatnak különböző mű
építésekre. Így pl. a bécsi Szt. István-templom, az egyetem, a parlament 
és az új burg részben ezen kőbánya kőzetéből épültek. (M. K. Á. I. 
73--82.) 

148!J. - Tót-Keresztur (Kapuvári j.). 
Homokos-murvás, diluviáliskorú kavics, az l 796-ban megnyitott 

községi kavicsgödörből, mely a községtől 0·5 kilométernyire D-re fekszik. 
E helyen 45-110 kbmtr. kavicsot termelnek a viczinális útak, továbbá 
utczák és udvarterek kavicsolására. 

1490. - Újtelek (Nagymartoni j.). 
Szürke, csíkos, bitumenes, aprószemű, középdevonkorú mészkő, 

ScHREINÉR JÁNOS 1850-ben megnyitott kőbányájából, mely a községtől 
1/2 órányira É-ra a Rozália-hegység tövében fekszik. Ezen mészkövet 
mészégetésre és útkavicsolásra használják, előbbi czélra mintegy 25-30,000 
köbméter, utóbbi czélra pedig évente 1;)-20,000 köbméternyi anyag ter
meltetik. 

1491. - Újtelek (Nagymartoni j.). 
Fehér, középszemű, középdevonkorú dolomit, SCHREINER JÁNOS 

1895-ben megnyitott kőbányájából, mely a községtől 1/4 órányira D-re, a 
Rozália-hegység tövében fekszik. Ezen kőbánya anyaga mészégetésre és 
útkavicsolásra fog használtatni. 

37. SZATMÁR VÁRMEGYE. 

1492. AlsÓ-Fm•nezely (Nagybányai j.l. 
Zöldes-szürke piroxén-andezit, zöldköves állapotban. A kőfejtő

hely, mely mintegy 50-60 négyzetöl nagyságú, a község közepén, a . 
patak DK-i partján, közvetetlenül az út mellett fekszik. Tulajdonosa a 
kincstár. Ezen kőzetet eddigelé kizárólag nyers állapotban építkezési czé
lokra használták. 

1493. - Apa \Szinyérváraljai j.). 
Alluviális, tarka, aprószemű murvás kavics, a melynek szemei túl

nyomó részben kvarczmódosulatok, kisebb részben pedig kristályos palák 
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törmelékéből állanak. A kavicsbánya 1 kat. hold nagyságú és a községtől 
1 kilométernyire É-nak fekszik. Tulajdonosa a szatmár-nagybányai vasut 
s megnyitásának éve 1884. Ezen porondos kavicsból évenkint 2-300 
vasuti vaggonnal szoktak termelni, mit természetes és rostált állapotban 
a vasuti töltések javítására hasznalnak. 

1494. - Aranyos-~Iedgyes (Szatmári j.). 
a) Szürkésen és vörhenyesen foltos, sávozott, helyenkint likacsos 

lithoiditos riolit. A kőbánya Aranyos-Medgyes községtől 12 kmtr. távol
ságban K-re, az Avas-Újváros felé vezető út mellett, az aranyosmedgyesi 
hegy D-i oldalán fekszik és az aranyosmedgyesi uradalom tulajdona. 
A bánya megnyitásának éve 200 évvel ezelőttre tehető. A termelt kövek 
az 0·5 kbmtr. nagyságot is elérik, az évi átlagos termelés pedig 300 köb
méterre tehető. Ezen kövek régi idők óta építkezésekre, úgyszintén út
készítésre használtatnak. 

b) Világos-szürke, Eárnzott, szferolitos és litofizás riolit. A szfe
rolitok jókora fehér foltok gyanánt pettyezik a 'kőzetet. Ezen lithoiditos 
riolit, a községtől U kmtr. távolságban K-re, az aranyosmedgyesi hegy 
déli oldalán fekvő kőbányában fordul elő, az Avas-Újváros felé vezető út
vonal mentén. E kőbánya, mely legalább 200 évvel ezelőtt nyittatott 
meg, SzACSVAY SÁNDOR kolozsvári lakos tulajdona. A termelt kövek az 0·5 
köbmétert is elérik. Az évi termelés átlag 300 köbméterre becsülhető. 
Eddigelé ezen kőzet építkezésekhez és az utak fentartásához hasz
náltatott. 

e) Vörhenyes-fehér, sávozott lithoiditos riolit, ifj. PAP JÁNOS aranyos
medgyesi hegyen fekvő kőbányájából, mely 12 kmtr. távolságban fekszik. 
Ugyan e kőbányából, mely talán 100 év előtt nyittatott meg, egy konglo
meráto;; szövetű, világosbarna riolit-tufát is küldöttek. A kőbánya az Avas
Újváros felé vezető út mellett fekszik. A termelt kövek mennyisége éven
kint átlagosan 150 köbmét.ert tesz ki, a mit építkezésre, malomkövekre és 
útkészítéshez használnak. 

1495. - Arawyos-11'Iedg'yes (Szatmári j.). 
a) Alluviális, barna, homokos-murvás kvarczkavics, a melyben 

az apraja a túlnyomó részt képezi. A kavicsgödör, mely az aranyosmed
gyesi község tulajdonát képezi, 1840-ben nyittatott meg és 2 kilométer
nyire fekszik a községtől K-re, főközlekedési út mellett. A kavicsbánya 
területe 3 hold; terméke útfentartásra használta tik, de az évi termelés 
mennyisége nem volt kipuhatolható. 

b) Alluviális kvarczkavicsos, barna homoktalaj. Ezen kavicstelep, 
mely a szatmári káptalan tulajdona, a községtől 2 kilométernyire fekszik 
R-nek az Aranyos-Medgyestől Józsefháza felé vezető főközlekedési út
vonal mellett. Ezen a telepen csak most készülnek kavicsgödröt nyitni. 
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<) Alluviális, murvás kvarczkavics. Murvás része és homokja sötét
barna, nagyobb kavicsszemei túlnyomóan kvarczmódosulatok, alárendel
ten egyéb kristályos kőzetekből állanak. A kavicsbánya. a melyben e ka
vics előfordul gróf TELEKY 8ÁMCELR, s megnyitásának éve 1850. A bánya 
4 kilométernyire fekszik a községtől É·felé, a főközlekedési út közelében. 
E kavics útfentartásra szolgál, de az évi termelés mennyisége ismeretlen. 

1496. - Ava."1-Újt.•áro."I (Szinyérváraljai j.). 
Szürkés-fehér, csíkos, lithoiditos riolit, gyakori, kvarczkristálykák

kal kib.élelt üvegekkel (litofizákkal). A kőbánya, mely a község közvetlen 
közelében, a szatmár-m.-szigeti út mellett mintegy 0·3 kilométernyire. 
könnyen hozzáférhető helyen fekszik, Avas-Újváros község tulajdona. 
A fejtett darabok átlag o·::l0-0 70 köbméter nagyok. Régebben malom
követ készítettek belőle. jelenleg azonban csupán csak falépítésekre és 
zúzott állapotban útbmkolásra használják. Az átlagos f>vi termelés 
4-500 kbmtr. 

149'1'. - Bctjfalu \Nagybányai j.l. 
Májbarna, középszemű biotit·dáczit. 
1498. - Butyásza (Nagysomkúti j.). 
Fehér, szűrkés csíkoktól tarkított, durvaszemü kristályos mész, 

vagyis márvány, mely mint betelepedés a kristályos palák között fordul 
elő; a kőfejtőhely a községtől mintegy 4 kmnyire DK-re fekszik s a 
Lápos-folyó alatta folyik el. Tulajdonosai HoRN MóR Budapesten, DACH 
SAMlJ Váczon és KEPES SÁNDOR Szinyérváralján, a kik e márványt rendes 
btínyával megnyitni készülnek. 

1499. - Erdőszáda (Nagybányai j.). 
Alluviális, murvás kvarczkavics, mely túlnyomóan fehér, aláren

delten tarka kva1·czmódosulatokból áll. A kavicsszemek legnagyobbjai 
diónagyságuak. A kavicstelep, mely a községtől 3 llilométernyire a Far
kasaszóra vezető út mellett fekszik, gróf DEGENFELD S,\NDOR tulajdona. 
E kavics útfentartási czélokra Rzolgál. 

1/>00. - Parkasaszó (Nagybányai j.l. 
Alluviális kvarczkavics, IÜLLAY KoRN:Rr, szamosi kavícstelepéről, 

mely a községtől 2 kmtrnyi távolságban fekszik. Ezen kavics útkavi
csolásra szolgál. 

1l'J01. - Ji~elsőbánya sz. ki-r. 'Város. 
Fehér, részben barnás-fehér kaolinosodott riolit. Ezen kőzet a ka

kasdombon levő kőbányában fejtetik, mely a vároR tulajdonát képezi és 
tőle 1 kmnyire ÉNy-ra fekszik. A bánya megnyitásának éve megálla
pítható nem volt. A fejtett darabok nagysága átlag 0·333---1 ·0 köbmtr., 
az évi termelés pedig 30--40 köbmtr. Faragva ezen kaolinos riolit a ko
hók olvasztó kemenczéinek kifalazására szolgál. 
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1502. - Felsőbányci sz. ki't'. város. 
a) Zöldesszürke, zöldköves á1lapotban lévő középszemű amfibol

dáczit. A kőfejtöhely, a honnan ezen dáczit származik, a keleti bánya 
fölött fekszik, a várostól ÉK-re 2--- 3 kmnyi távolságban. Tulajdonosa 
Felsőbánya sz. kir. város; megnyitásának éve ismeretlen. Az átlag fejt
hető darabok nagysága 0· 125--1 ·00 köbmtr., az évi termelés pedig körül
belül 100-120 köbmtrre tehető, a mit nyers állapotban falazatokra, köz
építkezésnél, továbbá száraz falazatokra, valamint a bányákban biztosí
tási munkálatoknál használnak. 

b) Zöldesszürke, középszemű dáczit, kissé mállott, feketés amfibol, 
zöldes, de fényes hasadási lapu plagioklász-(bytownit) és alárendelten 
egyes kvarcz-kristályokkal. Ezen dáczit a zöldkövesedés stádiumában van. 
A kőfejtőhely, a hol ezen kőzet előfordul, 3 kmnyire fekszik a várostól 
ÉNy-ra; neve borkúti Golgata kőbánya. Tulajdonosa Felsőbánya sz. kir. 
városa. A kőfejtő evi termelése átlag 80-100 köbmtrt tesz ki, 0·05-0· J 2 
köbmtr. nagyságú darabokban, a melyek nyers állapotban középítkezési 
czélokra, kivált az épületek erősebb részeihez használtatnak. 

1503. - Felsőbá/1tya sz. kir. város. 
a) Sötétszürke, középszemü, üde piroxén-andezit. A fejtőhely neve 

hegyeshegyi kőbánya, a mely a várostól 2 kmnyi távolságban ÉK-re 
fekszik; a fejthető darabok átlagos nagysága 0·04-0·15 köbmtr., az évi 
termelés pedig körülbelől 30- 40 köbmtrt tesz ki. A bánya tulajdonosa 
Felsőbánya sz. kir. város, a mely ezen kőzetet középítkezéseknél falazá
sokhoz használta. A bánya megnyitásának éve ismeretlen. 

b) Zöldesszürke, zöldköves állapotban lévő, középszemű piroxén
andezit. A kőbánya az úgynevezett Csurkában fekszik, a várostól 4 km
nyire K-re. Tulajdonosa Felsőbánya sz. kir. város; megnyitásának éve 
nem volt megállapítható. A fejthető darabok nagysága 0·33-1 ·00 köbmtr., 
de az évi termelés szükséglet híjján, ez idő szerint semmi. Azelőtt gyalog
járókat készítettek és csatornákat építettek ezen kőzetből. 

1l"í04. -- Felsőbánya sz. kir~ 'Város. 
a) Világos-barna, középszemű, meszes, kárpáti homokkő. A bánya; 

melyből e homokkő való, límpegyei kőfejtőnek neveztetik. 'rávolsága a 
várostól ÉK-i irányban 3-4 km. Tulajdonosa Felsőbánya sz. kir. város; 
megnyitásának éve ismeretlen. Az átlagosan fejthető darabok 0·1-0·3 
köbmtr. nagyok, de ezen különben termőképes bányának évi termelése 
ez idő szerint semmi. Ezelőtt nyersen és faragva használták e követ épít
kezésekre, falazatokra és kisebb síremlékekre. 

b) Szürke és sárgás, finom és középfinom szövetű, igen finom osztatu, 
fehér csillámú, meszes kárpáti homokkő. A kőfejtő, mely Felsőbánya sz. 
kir. város tulajdona, a Bónizs csurgója felett fekszik, a várostól ÉK-re kö-
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rülbelől 2 kmnyi távolságban. Megnyitásának éve ismeretlen. Az átla
gosan fejthető darabok nagysága o·Ofl-0·1 köbmtr: az évi termelés ez 
idő szerint szükséglet híján semmi. Eddig ezen homokkő középítkezéseknél 
falazatokra és vízvezető árkok burkolatára használtatott. 

Ugyanott fekszik egy másik homokkőbánya is ugyanolyan minőségű 
kőzettel mint az előbbi. 

1:) Világos-szürke, részben sárga, csíkos aprószemű, fehér csillámú 
kárpáti homokkő. A fejtőhely, mely a várostól 1 kmnyire É-ra, a Bánya
hegy alján, a Kandrabánya felett fekszik, Felsőbánya sz. kir. város tulaj
dona. Megnyitásának éve meg nem állapítható. A fejthető darabok átlagos 
nagysága 0·125-0·43 köbmtr. és az évi termelés körülbelől 50-60 
köbmtrre tehető. Eddigelé ezen kőzet középítkezéseknél; még pedig az 
épületek felső részeihez használtatott. 

d) Világos-barna, aprószemű, puhább kárpáti homokkő, a várostól 
4 km. távolságban ÉK-re fekvő, s a város tulajdonát képező kőfejtőből. 
E kőbánya mint limpigyei alsóbánya ismeretes. Megnyitásának éve nem 
állapítható meg. A fejtett darabok átlag 0·05-0·15 köbmtr. nagyok és az 
évi termelés átlag 100 köbmtrre tehető. E homokkő nyers és faragott 
állapotban monumentális és középületekre használtatik. 

1505. - Felső-Fernezely (Nagybányai j.). 
Zöldesszürke, középszemű piroxén-andezit, a m. kir. kíncstári kő

bányából, melyhez a nagybányai vasuti állomástól 7 km. viczinális út 
vezet. A fejtett drabok 0·2-2·0 mtr3 nagyok és az átlagos évi termelés 
1500 mtr3 nyers és 2500 vagdalt és műkő.· Ezen kőzet használtatott a 
bányakincstár építkezéseihez, aknák és kürtők kifalazásához. A fernezelyi 
kohók ebből épültek és a zsibó-nagybányai h. é. vasút építésénél is haszc 
nálták. (M. K. Á. IV. 80.) 

i506. - Felső-Fernezely (Nagybányai j.). 
Sárga, durvaszemű kárpáti homokkő. 
150'1'. - Illoba (Szinérváralj ai j. ). 
a) Fekete, aprószemű, tömör piroxén-andezit. A kőbánya, a mely

ben ezen igen üde andezit előfordul, a községtől és az országuttól 1 ·3 
kmre fekszik ÉK-re. A bánya, mely 1888-ban nyittatott meg és Nagy
félének neveztetik, az illobai volt urbéres közönség tulajdona. A rendesen 
fejtett darabok nagysága 0·4--0·7 köbmtrig változik és az évi átlagos ter
melés 145 köbmterre tehető. Az üdeségénél fogva jól fényezhető andezit 
díszsirkövekre, sirfedőlapokra és emlékkövekre dolgoztatik fel. 

ú) Fekete, aprószemű, tömör piroxén-andezit. Az előbbitől csak 
abban tér el, hogy színe egy árnyalattal kevésbbé sötét. A kőbánya 0·7 
kmtrnyire fekszik a községtől É-ra, jó út mellett és az illobai közös 
iskolai alapnak tulajdona. Megnyitásának éve 1889. A rendesen fejtett 
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darabok 0·6-1 ·8 köbmtr. nagyok és az évi termelés átlag 300 köbmtrre 
tehető. E kő csakis faragott állapotban használtatik sirkövek, emlék
oszlopok, oltárrészek stb. faragására. 

e) Fekete, aprószemű, tömör piroxén-andezit. Fekete szinének egy
öntetűségét egyes 2-4 mfm nagyságú, sárgás földpátok kissé megzavarják. 
A kőbánya, melyben ezen különben szintén igen ép kőzet fejtetik, a köz
ségtől és az országúttól o·s kmnyíre fekszik É-ra és a Picsore porkulni 
(disznÓlábi nevet viseli. E bánya, mint az illobai volt urbéres közön· 
ség tulajdona már 35-40 év előtt nyittatott meg. Ezen andezit átlag 
o·4o-0·80 mtr. hosszú és 0·10-0·20 mtr. vastag darabokban fejtetik. 
A darabok természetes, szabályos szögletességénél fogva különösen kut
kifalazásra használtatnak, valamint alépítmenyekre is. Utóbbi időben 

•azonban zúzott állapotban utak kavicsolására is használják. Az évi átla
gos termelés 500-1000 köbmtr. 

1508. -- Illoba (Szinérváraljai j.). 
a) Világos-barnás, középszemű riolittufa, sok apró, fehér tajtkő

zárvánnyal és csak kevés víztiszta kvarczszemmel. A kőbánya, melyben 
ezen tufát fejtik, a községtől és az országúttól 2 kmnyire fekszik KÉK-i 
irányban és gróf KÁROLYI ALAJOS erdődi hitbizományához tartozik. Meg· 
nyittatott 1860 körül. A fejtett darabok, a melyek nagysága 2·00 köb
mtrig is felmehet, miakis faragott állapotban, küszöbök, lépcsőkfokok, 

kerítésoszlopok, kéményfedőlapok s más effélék készítésére használtat
nak. Az átlagos évi termelés 200 köbmtr. 

b) Zöldes-fehér, igen finom szemű, tajtköves, kissé meszes riolit
tufa, egyes kvarczit és csillámos kvarczit zárványokkal. A kőbánya, mely 
gróf KfaoLYI ALAJOS tulajdona, 2·0 kmtrnyire fekszik a községtől KÉK-re, 
az előbbi kőbányával szemben. A termelt darabok átlag 0·25-2·00 köb
mtr._ nagyok és szintén csak faragott állapotban használtatnak folyosó
lapok, kéménylapok, oszlopok, lépcsőfokok, kertiasztalok és padok elő

állítására. Átlagos évi termelés 280 köbmtr. 
1509. - Illoba (Szinérváraljai j.). 
Fehéresen, világos-sárgásan és barnásan sávos piroxén-andezittufa, 

a melyben lapilli és finom hamurétegek egymással váltakoznak. A lapilli 
darabkák mikroszkop alatt hiperszthen-andezitnek bizonyulnak, a hamu
rétegekről pedig megjegyzendő, hogy szerves maradványok (cardium
foszlányok) lenyomatait mutatják. E kőbánya, mely 0·3 kmnyire fekszik 
a községtől K-re, az illobai volt urbéres közönség tulajdona. KépviseÍője 
a község elöljárósága. A bánya, mely a Merilor nevet viseli, 1875-ben 
nyittatott meg s azóta 0·17-0·3 köbmtr. nagyságu darabokban fölépítmé
nyekre, ritkábban kutak kifalazására szolgáltatja az anyagot. Az átlagos 
évi termelés 340 köbmtr. 
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liHO. - .Tó.zsejhá.zti (Szatmári j.). 
a) Vöröses-barna, szalagos rajzú lithoiditos riolit. E bánya József

háza községétől 5 kmnyire K-re, a józsefházi hegy alatt fekszik, még 
pedig a Sárköz felől, Avasujvárosnak vezető megyei utvonal közelében, 
ettől körülbelől 1 kmtrnyire. Tulajdonosa GYARMATI ISTVÁN. A bánya 1870 
körül nyittatott meg. A termelt kövek nagysága az 1 köbmtr-t is meg
haladhatja és az évi termelés átlagosan 1500 köbmtr-t tesz ki. Eddigelé 
építkezésakre használták e kőzetet. 

b) Szennyes-barna, sávozott lithoiditos riolit, jókora nagyságu 
fehéres litofizákkal. A kőbánya, melyből e kőzet származik, 1875-ben a 
községtől 5 kmnyire K-re fekvő józsefházi hegyen, a Sárköz felől Avas
ujváros felé vezető megyei utvonal mellett, attól 1 köbmtrnyi távolságban 

• nyittatott meg. A bánya tulajdonosa WEIN KÁROLY. A termelt kövek nagy-
sága olykor köbmtren felüli; az évi termelés pedig 3000 köbmtrt tesz ki. 
Eddigelé ezen kőzet építkezésekre és országuti kavicsolásra használtatott. 

(:) Barnás, tömött alapanyagú lithoiditos riolit, fehér litofizákkal. 
Ez utóbbiak likacsait kvarczkristálykák bélelik ki. A bánya. melyben e 
riolitot fejtik, Józsefháza községtől 6 kmnyire K-re fekszik, a józsefházi 
hegyen: odavezető utja igen rosz. A bánya, mely SALAMON SÁMUEL (Ar.
medgyes) tulajdona, legalább 200 éves. A termelt kövek olykor az 1 ·0 
köbmtr-t is elérik. Ez idő szerint e kő építkezésekre és utak kavicsolására 
használtatik, és az évi termelés átlag 200 köbmtrre tehető. 

d) Violás-barna, sávos rajzú lithoiditos riolit, jókora nagyságu fe
héres litofizákkal. Ezen kőzetben HEIL IsTVÁN, 1893-ban. az 5 kmtrnyi 
távolságban K-felé fekvő józsefházi hegy tövében nyitott bányát, a hon
nan a kő J ózsefházára vagy pedig A vasujváros felé szállítható. A termelt 
kövek nagysága az 1 ·0 kbmtrt is meghaladhatja, az évi termelés pedig 
körülbelől 2000 köbmtrt tesz ki, mit legfőképen épitkezésekre használnak. 

e) Szennyes-fehér. szalagos rajzú, likacsos hidrokvarczitos riolit. 
A likacsok kvarczkristálykákkal vannak kibélelve. A kőbánya a községtől 
5 kmnyire K-re, a józsefházi hegy alján fekszik. Tulajdonosa SER JózsEF. 
A bánya megnyitási éve 1870. A termelt kövek az 1 ·0 köbmtrt meg is 
haladhatják s az évi termelés mennyisége 750 köbmtr. Ezen kő, mely 
egyaránt akár Józsefháza felé, akár az Avasujváros felé vezető megyei 
útvonalon szállítható. nyers és faragott állapotban használtatott malom
kövek előállítására, részint pedig útkészítésre. 

f) Vörhenyes-fehér. sávozott, likacsos hidrokvarczit. A sorokban 
elhelyezkedő likacsokban kvarczkristálykák láthatók. Ezen bánya József
házától 6 kmnyire K-re, a józsefházi hegy alatt, annak délnek fekvő 
részén, és 1 kmtrnyire a sárköz-avasujvárosi útvonal mellett fekszik. 
Ezen, 1849-ben megnyitott köbányának tulajdonosa SALAMON SÁMUEL 
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(Ar -Medgyes). A termelt kövek átlag o· 1 köbmtr nagyok és az évi termelés 
körülbelől 150 köbmtrt szokott kitenni. E kőzet részint építkezésekre, 
részint pedig az utak fentartására használtatik. 

"J.511. - Józsejháza (Szatmári j.). 
Alluviális kvarczkavics. A válogatott kavicsszemek mogyoró, sőt 

kisebb almanagyságuak. A kavicsgödör WEIN KÁROLY-é, ki azt 1891-ben 
a községtől 1 kmtrnyire É-ra, a Sárköz felé vezető megyei útvonal men
tén nyittatta meg. A termelt kavics útfedésre szolgál. Az évi termelés 
mennyisége ismeretlen. 

1512. - Kapnikbánya (Nagybányai j.). 
Sötétszürke dáczit, a melynek alapanyagában már szabad szemmel 

is számos viztiszta plagioklász- és kvarczszemet láthatni. Ezen kőzet 
Kapnikbánya és Alsó-Kapnik határában, kincstári területen, több kőfejtő
helyen fordul elő. Nyers állapotban falazatokhoz, boltozatokhoz, part
erődítésekre s más efféle czélokra szolgál. A kőzet fejtése csak időnkint, 
a szükséghez mérten és kis mennyiségben történik, az előfordulás bősége 
azonban kétségtelen. 

151,'J. - Kapn:ikbánya (Nagybányai j.)„ 
Zöldes-szürke piroxén-andezit, zöldköves állapotban. Ezen kőzet 

több fejtőhelyen fordul elő, Kapnikbánya és Alsó-Kapnik körül, kincstári 
területen. Nyers állapotban falazatokra, boltozatokra, parterősítésekre s 
más effélékre használják. Minthogy a fejtés csak a szükséghez mérten 
időnként történik. az évi termelést számokban kifejezni nem lehet; a kő
zet azonban bőven fordul elő. 

1514. - Kovás Nagysomkuti j.). 
Zöldes-fehér biotitos dáczittufa, tömegében sok tajtkő zárvánnyal, 

a kovási nemesi közbirtokosság kőbányájából, mely 1860 óta áll fenn. 
A bánya a községtől 3 kmtrnyire K-re fekszik. a Magyar-Láposra vezető 
országút mellett, egy lankás lejtőjű domb oldalán. A termelhető darabok 
o·5-1 ·0 mtr hoszúság és szélesség mellett o·o5 mtr. vastagok. Évenkint 
50 köbmtr. kőlapot szoktak e bányában termelni, mit csakis faragott álla
potban használnak konyhák és folyosók padozására. 

1515. - Krassó (Szatmári j.). 

Alluviális, murvás kvarczkavics, mely tulnyomólag tarka kvarcz
módosulatokból, s csak alárendelten kristályos palák törmelékéből áll. 
A válogatott kavics szemei átlag diónagyságuak. A kavicsgödör a községtől 
1 kmtrnyire K-re, az ú. n. Szamoshagyáson fekszik, a hol az vagy 4 év 
előtt nyittatott meg. Tulajdonosai PELESKEY SÁNDOR és TsAI Krassóban. Ezen 
a telepen főleg kavics állíttatik elő, mit kizárólag útkavicsolásra használnak. 

1516. - Láposbánya (Nagybányai j.). 
Sárga, mállott és szürke, kovásodott dáczit, a limpegyei völgyből. 

Dr. Scha{a1·zik F. A ma(Jya,· kúbónyák . 18 . 
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11H'i'. - Lippó (Szatmári j.). 
Alluviális, murvás kvarczkavics, mely tulnyomó részben tarka 

kvarczmódosulatokból, kisebb részt pedig kristályos palák törmelékéből 
áll. A válogatott darabok legnagyobbika gyermekököl nagyságú. A kavics
bánya, mely mintegy 3 év előtt nyittatott meg, a községtől 1 kmtrnyire 
K-re, az ú. n. Szamoshagyáson fekszik. Tulajdonosa IFJ. BoGDÁN JÁNOS, 
a ki a gödörben főképen apró kavicsot termeltet és ezt mint uti kavicsot 
értékesíti. 

1lH8. - Mis.ztbánya (Nagybányai j.). 
Szennyes-sárgás, kaolinosodott andezit, a mely a kohókban tűzálló 

falazatokhoz használtatik. 
1519. - Nagybán11a sz. kir. város. 
a) Világos, zöldes-szürke piroxén-andezit, a melyben szabad szem

mel sötétes piroxénszemek és víztiszta, fényes plagioklász-kristálykák 
látszanak. A kőbánya Nagybánya város erdőterületében, a Szt-János pa
takon, a várostól 1 ·25 kmtrnyire É-ra fekszik. Tulajdonor;ia a város, mely 
azt 1860-ban megnyittatta. A termelt kövek átlagos nagysága 0·8-2·00 
mtr8 • és átlagos évi ter~elés 600 mtr3, mi építkezésekre használtatik. 

b) Sötét-szürke, friss törési lapján kékes-szürke. középszemű piroxén
andezit, az úgynevezett laposkőbányából. Nagybánya város erdőterületé
nek határán, a Blidár-patak és a Kaleamáre-patak összefolyásánál, a vá
rostól 19 és a városnak Blidár nevű telepétől pedig 1 kmtrnyire, fekszik 
É-ra. Ez8n. 1874-ben megnyitott bányának tulajdonosa Nagybánya városa, 
bérlője az ALMER LAJOS és KÁROLY kereskedő czég. A szóban forgó kőzet 
szép lapokban fejthető 0·4-1 ·5 mtr2 nagyságban, 0·06 mtr. vastagság 
mellett. Az átlagos évi termelés 600 köbmtrt tesz ki. Ennek a bányának 
kőzete különösen járdakészítésre alkalmas úgy nyersen kihasított, mint 
pedig idomított állapotban. 

1520. -- Nagybánya sz. kir. város. 
Világos-szürke, a kőzetlapok szélein azonban sárgásan csíkos és fol

tos, aprószemű kárpáti homokkő, finom, fehér csillámlapocskákkal. 
A kőbánya Nagybánya város Borpatak bányatelepén, a Borpatak mellett, 
a Poprád hegy alatt, Twz IGNÁCZ kertje végén, a várostól ÉNy-ra 8 kmtrnyi 
távolságban fekszik. A kőbánya 1870-ben nyittatott meg. A termelhető 
darabok nagysága változik egészen a 2•7 köbmtrig és az átlagos évi ter
melés 500 köbmterre tehető, a mi a városban és környékén építőkőnek 
használta tik. 

1521. -- Nagybánya sz. kir. város. 
Alluviális folyókavics, mely a beküldött piroxén-andezit görgetett 

darabja után ítélve, főképen ebből és ehhez hasonló keménységű trachit
és andezit-félékből áll. E kavics a Zavar medréből való, mely K-Ny-i irán-
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ban a városon végighuzódik. A kavicsásás joga Nagybánya sz. kir. városé, 
a mely azt a legrégibb idők óta gyakorolja. E kavíé's között akadnak 
0·1-0·8 köbmtr. nagyságú darabok is; az átlagos évi termelés nem álla
pítható meg, de az összes városi, községi, a közeli állami és megyei 
utakra és épületek alapjaiba, innen szállítják a kavicsot és követ szaba
don, mind-en díj fizetése nélkül. B kavics útkövezésre és épületalapozásokra 
használta tik. 

1l'J22. - Xagy-Nyi~·es (Nagysomkúti j.). 
Sárgás, apró kvarczkavicsos, felső-mediterránkorú lithothamniumos 

mészkő, PAP JÁNos, ÜNuK és TsAI kőbányájából, mely a nagynyiresi vasuti 
állomással 4 kmtr. jó viczinális úttal van összekötve. A fejthető darabok 
nagysága 0·3-2 m3-ig változik s az átlagos évi termelés 2500 m3-re te
hető. A környéken lépcsőfokok készítésére, valamint a zsibó-nagybányai 
h. é. vasút műtárgyaihoz is használták 1899-ben. (M. K. Á. III. 20.) 

1523. - Nyewrefaltt (Nagybányai j.). 
a) Szennyes-fehér, középszemű biotit-amfibol-dáczit, a Pomnilor 

völgyben lévő kőbányából. 
b) Feketés, aprószemű piroxén-andezit. 
1/>24. -- Sárköz (Szatmári j.). 
Vörhenyes-fehér, szalagos rajzú lithoiditos riolit, az üregekben 

alunitnyomokkal. A BR. VÉcREY LÁSZLÓ tulajdonát képező és ismeretlen 
· idő előtt megnyitott kőbánya sárköz-avasujvárosi országuttól balra (É-ra), 

az ú. n. Muzsdájon fekszik, 10 kmtr. távolságban ·a községtől K-re. A fej
tés csak időnként, a szükséghez mérten történik, a mikor is a fejtett 
anyagot nyers és faragott állapotban építkezésekre és útkavicsolásra hasz
nálják. 

152t>. - Sárköz \Szatmári j.). 
Májbarna. tömött alapanyagu piroxén-andezit, apró, üvegfényű 

plagioklászokkal. A kőbánya, a melyben ezen andezitet fejtik, a sárköz
ayasujvÁrosi országúttól balra (ÉNy?). az ú. n. Hegyfőn fekszik, 10 kmtr
nyire a községtől K-re. 'l'ulajdonosa BR. VÉCSEY LÁSZLÓ, Sárközön. Meg
nyitásának éve ismeretlen. E bánya részint nyers, részint pedig faragott 
állapotban szolgáltat építkezéshez való követ és úti kavicsot. Minthogy a 
fejtés nem rendesen, hanem csak a szükséghez mérten történik, az évi 
termelés mennyisége nem állapítható meg. 

1526. - Sárköz (Szatmári j.). 
a) Alluviális, apróbbszemű murvás kvarczkavics, a melyben a fehé

res és szürkés kvarczmódosulatok túlnyomók, a kristályos palák törme
léke ellenben alárendelt. E kavicsgödör, mely br. VÉCSEY LÁSZLÓ tulaj
dona, régi idő óta áll fenn s mintegy 1 kmtrnyi távolságban fekszik a 
községtől D-re, az Égervíz felsőrészén, az országút mellett. Az itt termelt 

18* 
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kavics útkavicsolásra szolgál. Az évi termelés átlagos mennyisége isme· 
retlen. 

b) Alluviális, murvás kvarczkavics, a melynek legnagyobbrésze 
fehér és szines kvarcz:rnódosulatokból, kisebbrésze kristályos pala részle
tekből áll. A beküldött minta legnagyobb szeme fél-ökölnagyságú. A kavics
telep, mely KEREKES ÁaosToN, sárközújközi lakos tulajdona, az Égervíz 
felső részén, tagosított birtokon, a községtől 2 kmnyire D-re fekszik. Meg
nyitásának éve és az évi átlagos termelés mennyisége nem tudatik. Ez 
anyag útkavicsolásra szolgál. 

152'1. - Sebespatak (Szinyérváraljai j.). 
Feketés, aprószemű, tömör, üde piroxén-andezit, a Buzsor neYÜ 

bányából, mely a községtől Ny-ra s az országúttól mintegy 0·4 kmtrnyire 
fekszik. Tulajdonosa KEPES SÁNDOR, szinyérváraljai lakos, megnyitásának 
éve 1891. A termE:Jlt darabok olykor az 1 ·o köbmtrt is meghaladják; az átla
gos évi termelés 70 köbmtr. Ebből a kőzetből sírköveket és emlékoszlopo
kat is szoktak faragni. 

1528. -- Szakállas-Dombó (Nagybányai j.). 
Szürkésfehér, finomszemű, mediterránkorú gipsz, a község déli ol

daláról. 
1,''">29. - Sz·inyé1·- Vá'f'ltlja \Szinyérváraljai j.). 
Fekete, középszemű, tömör piroxén-andezit, a mely igen jól farag

ható és fényezhető. 
1530. -- SzinéTváT•alja. 
Barnásfehér, egyenletesen középszemű, tajtköves és kvarcztartalmú 

riolittufa, az urbéresek borshegyi bányájából. E hely a községtől körül
belől 3 kmtrnyire fekszik DK-re. Ebben a bányában, mely 120-150 évvel 
ezelőtt nyittatott meg, 2-3 mtr. magas és széles darabok könnyen fejt
hetők, a melyek faragott állapotban építési czélokra szolgálnak. A bánya 
jelenlegi bérlője ArÁN LÁSZLÓ. 

Ugyanolyan minőségű a másik bocshegyi kőbánya kőzete is, mely
nek bérlője DANCS PÉTER. 

1531. - '11ománya (Nagybányai j.). 
Alluviális kvarczkavics. A kavicstelep a községtől 1 kmtr. távolság

ban délre fekszik s a volt urbéresek tulajdona. Ezen szamosi kavics út· 
fentartási czélokra szolgál. 

1532. - Tij'f'Ökfalu (Nagysomkúti j.). 
Sárgásfehér, tömör, líthothamniumos és foraminiferás felső-mediter

ránkorú mészkő, mely a Gruj nevű hegy északi, keleti és déli oldalán 
fordul elő a községhez és az országúthoz o·5 kmtr. távolságban. Tulajdo
nosa a volt urbéres közönség. A fejthető kövek nagysága átlag 1 mtr. 
vastagság mellett olykor a 6·()- JO·O mtr. hosszúságot is eléri. Bár a szó-
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ban forgó kőzet igen bőven fordul elő, mégis eddig csak keveset termel
tek és ezt is csak a közeli vasut és állami út műszaki építkezései alkal
mából úgy nyers, mint pedig faragott állapotban. · 

Ugyanott van INDRE LÁszLó és DEMETER:nek is egy kőbányája 

1M. K. A. IV. 21.l. 

38. SZEBEN VÁRMEGYE. 

1/133. - A1só-Sebes (Szebeni j.l. 
Barnásfehér, tömött, apró, kvarczkavicsot és gránátszemeket tartal

mazó eoczénkorú nummulitos mészkő, a Gyalu-Petri dűlői kőbányából. 

1.M. K. A. I. 68. 1 

1:-J34. - Czód (Nagyszebeni j.). 
Tarka, alluviális kavics, a Czód folyóból, mely főleg kristályos palák 

görgetegéből áll. Útkavicsolásra használják. 
153/5. - Dál (Szászsebesi j.). 
a) Szürke, középszemű, réteges biotit-muszkovit-gnájsz. A bánya, 

mely a községtől mintegy 2 kmtrnyire DK-felé fekszik, a Pareu bradaczel 
nevet viseli. Tulajdonosa Dál községe, fennállása régi keletű. A termelt 
kövek átlag 0·50-0·8ü mtr. hosszúak és szélesek és 0·20-0·30 mtr. vas
tagok. Az évi termelés kb. 80-100 köbmtr, a mit a lakosok saját épít
kezési szükségletük fedezésére használnak. 

b) Zöldesszürke, chloritos gnájsz. A bánya a községtől 2 kmtrnyire 
ÉK felé fekszik, közel Kelnek határához, egy kis patak mellett. Neve 
Pareu-lungu bánya és tulajdonosa a község, mely azt 1888-ban megnyi
totta. A termelt kövek átlag 0·50-0·60 mtr. hosszúk és szélesek és 
0·20-0·30 mtr. vastagok. Az évi termelés lehet 80-100 kbmtr., de nem 
rendes, mivel a lakosok e kőzetet csakis saját építkezéseik szükségletére 
használják. 

1:')36. - Dál (Szászsebesi j.l. 
Szennyesfehér, finomszemű, meszes, csillámos, réteges homokkő, a 

felső-krétából !gosau). A bánya 4 kmtr. távolságban a község kelneki hatá
rán fekszik, neve in Yervul kosztyi. Tulajdonosa Dál községe, mely azt 
1890-ben nyittatta. Az átlagos termelt kövek nagysága 0·60-0·80 mtr. 
hosszú, o·30-0·50 mtr. széles és 0·20--0·30 mtr. magas; az évi termelés 
hozzávetőleg lehet 60 köbmtr„ a mit a lakosok saját czéljaikra, építkezé
sekre használnak. 

1/53'1'. - Ecsellő (Szelistyei j.). 
Szürke. középszemű réteges biotit-muszkovit-gnájsz. A kőbánya, 

mely 1852 óta létezik, Magyarádi név alatt ismeretes, és kb. 3 kmtrre 
fekszik a községtől DK-re a nagyszeben-tordai országút mellett. Kifara-
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gásra ezen kőzet nem alkalmas, hanem csakis nyers állapotban talál alkal
mazást közönséges falkő, összezúzva pedig úti kavics gyanánt. 

1588. -- Felső-Pián (Szászsebesi j.). 
á) Szennyesfehér, középszemű, meszes, erősen csillámos, felső-kréta 

(gosau) homokkő. A kőfejtőhely a Pareu Sztoj nevet viseli és a község 
fölött a Feczira nevű erdőrészben fekszik; kiterjedése vagy 8 hold. E ho
mokkő, mely márga és homok közt változó vastagságú padokat képez, 
nyers állapotban falkőnek, megfaragva pedig lépcsőfokoknak, fedőlapoknak 
stb. használtatik fel. Ezen kőbánya az I. Erdélyi Vasut építése alkalmával 
nyittatott meg és azóta nem is lett többé érdemlegesen használatba véve. 

b) Sárgás, középszemű, csillámos, meszes, felső-krétakorú (gosau) 
homokkő. A kőfejtőhely, ·a melynek neve Pareu petrisiluj, a községtől 
K-re, a Feczira legelőn, a Szkaunel nevü szőlők felett fekszik; kiterjedése 
kb. 5 hold. A homokkőpadok márga és agyag rétegek közt fordulnak elő 
és mint ilyenek nemcsak közönséges falazásokra, hanem faragott állapot
ban lépcsőfokok és fedőlapok előállítására is alkalmatosak. 

1539. - Hűhalom ( Vu,rpÓd) (Ujegyházi j.). 
Alluviális, murvás-homokos, patak-kavics, a melynek szemei egé

szen tyúktojásnagyságuak és túlnyomó részben kvarczváltozatokból álla
nak. A kavicsbánya a község tulajdonát képező junger Wald nevű erdő
részben fekszik, kb. 1 ·0 kmtrre K-re. E kavics HOROVITZ So:tYIA, kolozsvári 
vállalkozótól rendesen, szállíttatik a törvényhatósági útak javítására, 
azonkívül mindenki használhatja garmadánkint 50 kr. díj lefizetése mel 
lett. Évi átlagos termelés 300- 400 köbmtr. 

1540. -- Kelnek (Szászsebesi j.). 
Szürke, középszemű, réteges, biotit-muszkovit-gnájsz. A kőbánya 

3 kmtrre fekszik a községtől DNy-ra, a hol 1892-ben a község által meg
nyittatott. A legnagyobb fejthető kövek 1-- 2 mtr2 nagyok is lehetnének, 
de a termelés ez időszerint mégis csekély, a mennyiben a kőbányához 
vezető út még nincsen megépítve. Eddigelé e kőzet közönségesebb épít
kezésekre és kutak kifalazására használtatott. 

1541. - - Kelnek (Szászsebesi j. ). 
Szennyesfehér, aprószemű, meszes, csillámos, felső-kréta (gosau} 

homokkő. Ezen kőbánya, mely a községtől 3 kmtrre Ny-ra fekszik, igen 
régi és még abból az időből származik, a mikor a községben lévő régi 
várat építették; neve Rohmberg. Ebből a nem rendesen művelt kőbányá
ból a lakók átlag 0·60-1 ·00 mtr2 nagyságú lapokat szoktak előállítani. 
de csakis saját szükségleteikre, úgy hogy az évi termelés legfölebb 300 
köbmtrre becsülhető. 

1542. - Kis-Disznód (Nagyszebeni j.). 
Szürke csillámpala, mely a környékén falazatokra használtatik. 
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1/)43. - Nagy-Szeben r. t. v. 
Tarka, alluviális kavics, a Czibin-folyóból, mely főleg kristályos, 

palafélék görgetegéből áll. Útkavicsolásra szolgál. 
1/$44. - Orlát (Szelistyei j.). 
Pehéres, kristályos mészkő, mely falazásokra és mészégetésre 

szolgál. 
1/54/). - Popláka (Szebeni j.). 
Szürke, igen finomszemű kristályos mészkő. Ezen mészkőbánya 

fennáll már a XVIII. század óta. A bánya, mely a község tulajdona, 
1 ·25 kmtrnyire fekszik a Dosz nevű községi erdő közepén. Ezen kőzet 
mészégetésre használtatik és az évente előállított mész kb. 12,000 hltrt 
tesz ki. 

1546. - Porcses<l (Szebeni j.). 
Pehér, középszemű, kristályos mészkő, vagyis fehér márvány a 

Valea lui Frate nevű kőfejtőhelyről. mely 18 kmtrnyire fekszik a község
től D-re, az országhatárán, az Olt folyó mentén. Rendes kőbánya nincsen. 
Minthogy a kőzet rétegesen °hasad, faragásra nem, hanem inkább csak 
mészégetésre volna használható. 

1541. - Pm·csesd (Szebeni j.). 
a) Sárgásfehér, foraminiferás, eoczénkorú mészkő, kevés csillámos 

kvarczhomokkal. A jelenleg bérlő nélküli bánya, mint a község tulajdona, 
emberemlékezet óta áll fenn. A kőbánya a Gyálu Csorulujon fekszik, a 
község közvetlen közelségében. Ezen kőbánya kőzete faragott műkövek 
előállítására szolgál és többi között ebből készültek a nagyszeben-tal
mács-fogarasi h. é. vasut összes műszaki tárgyai is. Közlekedési útja jó 
és bármily nagy keresletnek eleget lehetne tenni. (M. K. Á. I. 67.) 

b) Szennyesfehér, lithothamniumos, eoczénkorú mészkő. A községi 
kőbánya, melyet MosKovrns AKIM bérel, emberemlékezet óta van üzem
ben. A kőfejtés tulajdonképen két ponton, a Gyalu-Csoruluj és a Valea
Nisulujon folyik, közvetlenül a község mellett. A kő mészégetésre szol
gál, a mi 7 állandó égető kemenczében történik. Az évi termelés mennyi
sége bizonytalan, a mennyiben a változó kereslettől függ. Úgy a bánya, 
mint a mészégetők 3- 6 kmtrnyire fekszenek a Sebes nevű vasuti állo
mástól. 

e) Szürkés, lithothamniumos eoczénkorú mészkő. Ezen mészkő erő
sen homokos és sósavval feloldva tetemes mennyiségű szürke, csillámos 
homokot hagy hátra. Ezen mészkőbánya szintén a Valea-Nisuluj közelé
ben, a község tőszomszédságában fekszik. Tulajdona ezen ősrégi bányá
nak a község, bérlője MosKovrns AKIM. Ezen bánya kőzete szintén mész
égetésre használtatik, a mi két égető kemenczében történik. 

,1. !, . 
: '·I 

j 

j1 

' 1 
'· 



280 SZJ!;IJF;N M.· 

1548. -- P01·csesd 1Szebeni j.). 
a) Alluviális, folyó-kavics, a melynek többnyire mogyorónagyRagu 

szemei főleg kristályos-pala változatokból állanak. A kavicstermelő hely 
a község közelében, a. Szakurea nevű dülő alsó részében fekszik, az Olt 
folyó jobb partján. Tulajdonos maga a község. E kavics, mely bármily 
mennyiségben volna termelhető, különösen betonirozásokra nagyon alkal
matos. 

b) Alluviális folyó-kavics, melynek egészen tojásnagyságú szemei 
majdnem kizárólag kristályos pala változatokból állanak. A kavicsgödör, 
mely a község tulajdona, kereslét hiányában rendes üzemben nincsen. 
A gödör a Szakurea dülő alsó részében, közvetlenül a község közelében, az 
Olt folyó Talmács felőli oldalán, azaz a folyó jobbpartján fekszik. E he
lyen akármennyi volna termelhető ezen különösen útkavicsolásra alkal
mas kavicsból. 

e) Alluviális, szürke, csillámos, középfinom kvarczhomok. A homok
bánya a községé és lakosai szabadon aknázhatják. A homoktelep a Sza
kurea dűlő alsó részében, a község mellett és az Olt balpartján fekszik. 
A bánya homokja csakis a. lakosság saját építési szükségleteire hasz
náltatik. 

d) Alluviális, szürke, durvábbszemű kvarczporond. A durva porond
bánya a község közvetlen közelében, az Olt folyó Talmács felőli oldalán, 
azaz jobbpartján fekszik. Rendes üzemben nincsen, nem az anyag jósága, 
hanem a kereslet hiánya miatt. Az a kevés is, a mi szükségeltetik, építési 
czélokra használtatik. 

1549. - Resinár 1Nagyszebeni j.). 
Csillámpala, melynek anyaga építkezésre és sötét amfibolit, mely 

régebben Nagyszebenben kövezésre használtatott. 
1550. - Sebeshely (Szászsebesi j.). 
Szennyesszürke, középszemű, csillámos, meszes felső-kréta (gosau), 

homokkő. A kőbánya a községtől o·5 kmtrnyire fekszik jó karban lévő 
szekérút mellett. Neve La Gorga.ni. Tulajdonosa a község. A bánya már 
1875 óta létezik. A kőből 1 ·0--2·0 köbmtr. nagyságú lapok is fejthetők. 
Rendesen nyers állapotban használta tik közönségesebb épitkezésekre, 
1893/4-ben pedig a nagyapoldi állami út nehány műszaki hídjánál is 
alkalmaztatott. 

15lH. -- Sebeshely (Szászsebesi j.). 
Szennyesfehér, aprószemű, meszes, csillámos, felső-kréta (gosau J 

homokkő. A kőbánya a község beltelkén fekszik. a megyei úttól 0·80 kmtr
nyire, neve La Grueczu. Tulajdonosa a község. E bánya 1890 óta létezik. 
A termelt kövek keresztek s több effélék kifaragására használtatnak, de 
1894-ben a nagy-apoldi állami úton lévő hidak építéséhez is használtat-
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tak. .Nyersen a község lakóitól közönségesebb építkezésre is alkal
maztatik. 

1/$52. - Száto;zcsm• (Szászsebesi j.). 
Zöldesszürke, középszemű amfibolit. E kőbánya a községtől 2·0 

kmtrre, igen kedvezően a péterfalvi papirgyárhoz vezető és jó karban tar
tott út mellett fekszik; neve in Koszta. Tulajdonosa a község, bérlője 
~ÍORÁR PARTÉN. Megnyitásának éve 1871. A kődarabok nagy dimenziókban 
fejthetők, az évi termelés is tetemes, de mennyisége változó; főfogyasztó 
a péterfalvi papirgyár, a mely úgy a multban, mint a jelenben összes 
kőszükségletét ebből a kőbányából fedezte. A kő nyersen adatik el. de 
bármilyen czélú építményekre kiidomítható. 

1553. -- SzászcSO'I' (Szászsebesi j. ). 
Szürke, aprószemű, meszes, csillámos, felső-kréta (gosau) homokkő. 

}, kőbánya a község tőszomszédságában, alig 0·2 kmtrnyire, egy igen 
meredek domb oldalán fekszik; neve La Buha. E kőbánya, mely 1859-ben 
nyittatott meg, Szászcsor tulajdonát képezi és bérlője ez időszerint MORÁR 

PARTÉN. A fejthető da.rabok nagysága tetszésszerinti. az évi termelés mennyi
sége változó és ezért konkrét számokban ki nem fejezhető. Ezen homokkő 
többnyire nyers állapotban adatik el falkőnek. de kifaragva műszaki épít
kezésekhez. nevezetesen hidakhoz is alkalmazták. 

1/}/}4. - Szászsebes 1•. t. város. 
Alluviális gnajsz-kavics, a Sebes medréből. A kavicstelep a városé, 

mely ezt régi időktől fogva használja. Ebből az átlag O·OJ-0·15 mtr. 
nagyságú darabokból álló kavicsból évente átlag 1000 köbmtrt használ
nak útkavicsolásra. 

1555. - U}e(/!Jház (l!jegyházi j.l. 
Alluviális, murvás. homokos kavics, a melynek egészen mogyoró

nagyságú szemei főleg kvarczváltozatokból állanak. A kavicsbánya 0·120 
kmtrnyire fekszik a községtől D-re, a La Huba nevű határrészben. Tulaj
donosa a község lakossága. mely a kavicsot díjtalanul elszállíthatja, 
míg idegenek 2 köbmtr-ért 50 krt fizetnek. A kavicsszemek 0·01--0·10 mtr. 
nagyságúak, az évi termelés pedig átlag 40 köbmtr. E kavics nyers álla
potban útfentartási czélokra szolgál. 

1556. - Yerestorony (Nagy-Szebeni j.). 
Sötét amfibolit, a verestoronyi szorosból, mely azelótt· Nagy-Szeben

ben utczakövezésre használtatott. 

•' ,. 
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39. SZEPES VÁRMEGYE. 

1/$51. - Filefalu, (Szepesszombati j.t 
Barnásfehér, kissé likacsos, negyedkori édesvizi mészkő, TAKÁCS 

KÁLMÁN (Gánócz) Hradik nevű kőbányájából, mely 6 kmtr. megyei úttal 
van a poprádfelkai vasut-állomással összekötve. A fejtett darabok rendes 
méretei 0·2-0·8, de lehet 3·0-3·5 mtr3 is. Ezen kőzet használtatott a 
kassa-oderbergi és a MÁV. vasuti építkezéseinél, továbbá a 'riszahidaknál 
és számos más hídépítkezéseknél mint műkő, valamint magánépítkezé
seknél Kassán, a tóalmási kastélynál stb. (M. K. Á. II. 22.) 

1558. - Gánócz 1Szepesszombati j.). 
a) Barnásfehér, főleg a rétegesség irányában likacsos, különben 

tömör, finomszerű, negyedkori forrásvizi mészkő (travertino). E bánya 
MmLIERINY JózsEF tulajdona, ki azt 1875-ben megnyittatta, maga a mészkő 
pedig megfaragva a legkülönbözőbb építkezésre használtatik. (M. K. Á. 
I. 178.) 

1559. - I,qló r. t. v. 
a) Sötétes vöröses és szürke foltos felső triasz mészkő, az 1845-ben 

megnyitott Gratl nevű kőbányából, mely a város tulajdonát képezi. 
A kőbánya a várostól 8·3 kmtrnyire fekszik D-re, a lőcse-rozsnyói állami 
út mellett, 700 mtr. tengerszinfeletti magasságban. Az átlagos évi terme
lés mennyisége kb. 270 mtr3 ; a termelt kövek nagysága különböző. Ezen 
bánya kőzete csakis mészégetésre használtatik Igló városában és környé
kén. Fényezve is jól venné ki magát. 

b) Sötétszürke, fehér mészpáteres, tömött felső triaszkoru mész, a 
város tulajdonát képező régi, 1795-ben nyitott, és tőle :3·25 kmtrnyire 
DK-re, a vasut mellett fekvő Schöbchen nevű bányából. Ezen kőbánya 
anyaga . évenkint 2000 kbmtr. mennyiségben az állami, megyei és vá
rosi utak kavicsolására használtatik. 

e) Ugyanitt van (1892 óta) ZsAITLIK JózsEF-nek is egy kőbányája, a 
melyből évenkint 800 kbmtrt szállít uti kavics gyanánt. 

d) A Kocsrn LAJos-féle 1883 óta létező kőbányából, mely ugyan e 
helyen fekszik, évenkint 800 kbmtr. követ szállítanak a kassa-oderbergi 
vasut pályatestének fentartására. 

e) és ugyancsak 800 kbmtr. mészkőtörecset szállít a vasutnak (1883 
óta) SoLTÉsz KÁROLY is, ugyancsak a Schöbchen-dülőben fekvő mészkő
bányájából. 

1560. - Igló r. t. v. 
Sárgásszürke dolomit, a felső triaszból, a város tulajdonát képező, 

1870-ben megnyitott és tőle 10·8 kmtrre D-re, a Gratl nevű erdőrész
ben fekvő kőbányából, a lőcse-rozsnyói út mellett, 740 mtr. tengerszín-



feletti magasságban. E bányában évenkint átlag 1200 kbmtr. követ ter
melnek, mit a rozsnyó-lőcsei útszakasz kavic8olására és jó karban tartá
sára használnak. 

1561. - Igló r. t. v. 
a) Kékesszürke, a felületen sárgásan oxidálódott, finomszemű, meszes, 

eoczénkorú homokkő (magura homokkő), FERENCSÁK ANDRÁS (Igló) tulaj
donát képező és a várostól 2·54 kmtrre D-re, a Rittenberg-en, 530 mtr. 
magasságban fekvő kőbányából, a melyben 0·60X0'70X0·30 mtres kövek 
is fejthetők. Az átlagos évi termelés kb. 700 mtr3, mit a városban nyers 
állapotban építkezésekre használnak. A bánya 1875-ben lett megnyitva. 

b) Sárgás, finomszemű, meszes homokkő (magura homokkő), a város 
tulajdonát képező s tőle 4·5 kmtrre DNy-ra, a Kleinfeld-dülőben fekvő 

és 1825-ben megnyitott bányából, mely 525 mtr. tengerszinfeletti magas
ságban fekszik. E bányában 0·80x0·80x0·50 mtres darabok is fejthetők, 
az évi termelés kb. 350 mtr3-t tesz ki, mit Igló városában faragatlanul 
építkezésekre használnak. 

e) Kékesszürke, finomszemű meszes (magura) homokkő, özv. RICZINGER 
.JAKABNÉ tulajdonát képező és ugyancsak a Kleinfeld-dülőben, a várostól 
3·3 kmtr. távolságban D~y-felé fekvő kőbányából. E bányában 0·50x0·50 
xo·8o mtr. darabokat is fejthetni; az évi termelés kitesz 300 mtr3-t, mit 
faragatlanul építkezésekre használnak. E bánya 1825 óta áll fenn. 

d) Ugyanazon minőségű, a küllapokon sárgás, belül kékes homokkő, 
a Kleinfeld-dülőben lévő SornÉsz KÁROLY-féle kőbányából, mely 1865-
ben nyittatott meg. A fejtett darabok nagysága, valamint felhasználásának 
czélja ugyanaz, mint az előbbi esetben. Évi termelés 350 mtr3. 

e) Ugyanazon homokkő PALECSKÓ MIHÁLYNÉ 1875-ben megnyitott 
Rittenberg-i kőbányájából, 2·54 kmtrre a várostól D-re, 530 mtr. tenger
szinfeletti magasságban. A kövek nagysága és felhasználása ugyanaz. 
Évi termelés 500 mtr3• 

f) Kékesszürke, illetve a külfelületen sárga, finomszemű, meszes, 
vékönyabb padokban előforduló (magura) homokkő, a város tulajdonát 
képező és 18-i5-ben a Smakartovecz nevű erdőben megnyitott kőbá
nyából, mely 7·83 kmtrre D-re fekszik, 600 mtr. tengerszinfeletti magas
ságban. E ponton 0·50x0·50x0·20 mtres darabok fejthetők; átlag 240 
mtr3-t fejtenek itt éven.kint különböző építkezési czélokra, főleg Iglóhuttán 
és Iglófüreden. 

1562. - Jarembina (Ó-Lublói j.). 
Vörös, tömött felső jura (csorsztyni) mészkő és halványabb crmo1-

dás doggerkoru mészkő, J arembina község határából. E kőzeteket nyer
sen építkezési czélokra, nagyobb mennyiségben azonban összeaprítva út
kavicsolásra is használják. 
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1563. - Jarembina (Ó-Lublói j.). 
Sárgás, szivacsos, likacsos, jelenkori forrásvizi mész 1travertino), a 

Korcsene-dülőben lévő kőbányából. E könnyű, puha közet vágva és 
faragva szolgál epületanyagul. 

1564. - I~alyava 1Gölniczbányai j.1. 
Szürke és barnás, finomszemű, meszes eoczén homokkő (magura 

homokkő), a községi, 3 kmtrre É-ra fekvő bányából. melynek kőzetét régi 
idő óta faragott állapotban különböző köszörűkövekre szoktak feldolgozni. 

1565. -- Káposztafalu (Iglói j. ). 
Szürke, aprószernű meszes eoczén homokkő (magura homokkö), a 

volt úrbéri közönség kőbányájából, mely emberemlékezet óta van haszná
latban és mely az ú. n. Kosariskon. a községtöl 20 percznyire É-ra 
fekszik. Kisebb-nagyobb darabokban évenkint. mintegy 10-20 kbmtr. 
követ fejtenek, mit nyersen építkezésre használnak. 

1566. -- Kotterbach (Iglói j.). 
Világos galambszínű, tömött. felső triaszkorú mészkő, a gr. CsAKY 

A. VrnczE hitbizományához tartozó, 188ö-ben megnyitott kőbányából, 

mely a közlekedési út mellett, a községtől 2 kmtrre ÉNy-ra, az Obrazek 
nevű ponton fekszik. E kőzet felaprítva útkavicsolásra szolgál. 

1567'. - Leibicz r. t. v. 
Szürke, finomszemü, rétegenkint durvábbszemű, meszes eoczén 

homokkő (magura homokkő). r,eibicz városának 1830-ban megnyitott 
kőbányájából, mely 1 kmtr. távolságban a város It-i oldalán fekszik. 
A padok 0·50 mtr. vastagság mellett 5 mtr. hosszaságban is fejthetők, az 
évi termelés a mérsékelt helyi szükséglethez képest évenkint csak 50 köb
méter. E kőzet nyersen és megfaragva épületanyagul és síremlékekre 
szolgál. 

1568. - Lőcse r. t. ,„„ 
Szürke, durvaszemű, meszes eoczén homokkő 1magura homokkő), a 

várostól 1 ·5 kmtrnyire K-re fekvő, 1829-ben megnyitott és a város tulajdonát 
képező kőbányából. melyböl több méteres tömbök is kikerülnek. Az' évi 
termelés 250 mtr3 , mit épületkőnek, megfaragva gépek alá való koczkákra, 
építési díszek és sükövekre dolgoznak fel. 

1569. - Margitfalu (Göllnicz-bányai j.). 
Szürkésfehér, tömött, felső triaszkorú mészkő, a községtől 5 percz

nyire DNyra fekvő BENCZUR-féle kőbányából, mely 1894-ben lett meg
nyitva. A mészkő mészégetésre használtatik. 

157'0. - Odorin (Iglói j.). 
Barnásszürke színű kárpáti homokkő, a községi kőbányából. 
157' 1. - Ó-LublÓ. 
a) Világosbarnás, szemcsés, doggerkorú, crinoidás mészkő, a nagy-
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község tulajdonát képező kőbányából, mely 3 kmtr. távolságban, a Mati
nova felé, azaz KÉK-i irányban vezető gyalogút mellett fekszik. Ezen 
kőzet nem lesz rendesen fejtve, a mennyiben csak alkalomadtán használ" 
ják apróbb síremlékek és határjelző-kövek faragására. 

b) Sötétvörös, finoman szemcsés felső-jurakorbeli mészkő (Csorsz
tyni mészkő), a város tulajdonát képező igen régi kőbányából, mely a 
községtől 2 kmtrre, ÉK-re, Szádok község mellett fekszik. Bérlője CsEPIGA 
GYŐZŐ (Ó-Lubló), ki a kisebb-nagyobb alakban fejthető mészkövet, éven
kint 2000 kbmtr. mennyiségben mészégetésre használja. 

e) Világosszürke, tömött, szarukőtartalmú és fehér mészpáteres, 
mészkő, a felső-jurából (aptychmi·méRzkő), a nagyközség tulajdonát képező 
és 2 kmtrre É-ra a Mnizsek felé vezető út mellett fekvő kőbányából, a 
melynek anyaga felaprítva útkavicsolásra szolgál. A bánya igen régi szár
mazásu. 

1/Jl'f2. Podolin \Ó-lublói j.1. 
Sötét,.,zürke, vékonyan fehér mészpát eres, bitumenes, tömött mészkő, 

a retiai korból (kfü1zcní mészkő), a vároR tulajdonát képező és évszáza
dok óta fennálló kőbányából, mely a Kitsorka nevű erdőrészben, a község
től 4 kmtrre É-ra fekszik. E mészkő mészégetésre mindeddig használta
tott és évenkint mintegy 200 hordóra való meszet égetnek e helyen. 

1Si:~. - &epe:-;hely (Szepesváraljai j.). 
Barnásfehér, gyéren likacsos, különben tömör, tlnomszemű, negyed

kori forrásvizi mészkő \travertino), a szepesi székes káptalan tulajdonát 
képező kőbányából, mely e községtől, valamint Szepes-Váraljától is DK-re, 
a Drevenyik nevű sziklás dombon található. Követ e helyen ősrégi idő 
óta fejtettek, rendes kőbányát azonban csak 1870-ben nyitottak. A kőzet 
tömeges voltánál fogva, bárminő nagyságú tömbök előállíthatók. E mészkő 
vakolat készítésre is szolgál, a mennyiben égetve kitünő meszet ad. Fara
gott állapotban szobrok és különböző faragványokhoz, építmények, köve
zet és főleg pedig hidfőkhöz szolgáltat keresett anyagot. A hulladék pedig 
utak kavicsolására használtatik. Az évi termelés változó mennyiségű, de 
évről-évre emelkedő. 

Ezen kőzet kelendőségi területe Szepesmegye és Budapest. Alkal
maztatott egyes budape1'1ti nagyobb bérházaknál, az ujpesti állami leány
iskola épületénél \1897), a rozsnyói állami leányiskola épületénél (1897), 
a szepesváraljai h. é. vasut hidjainál stb. \ilif. K. A. IV. 41.) 

1511'4. - &epel'l-Olas:'i:i 1·. t. vá1·01'1. 
Szürke, tömött, fehér mészpáteres mészkő, a felső-triaszból. E kőzet 

a város tulajdonát képező és a vasuti állomástól 0·5 kmtrre D-re, a Tur
lik nevű dülőben fekvö kőbányából való, a hol 1889-ben nyittatott kőzete 
kizárólag zúzott állapotban útkavicsolásra szolgál. 
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15'r.t;. - &epes-Olaszi r. t. ·város. 
Barnásszürke, csillámos, aprószemű, meszes, eoczén-homokkő \ma

gura homokkő), a város tulajdonát képező kőbányából, mely a vasuti 
indóháztól 4 kmtrre fekszik ÉK-re, a Höhberg nevű erdei pagony déli 
lejtőjén. E bánya 1880-ban lett megnyitva és kőzete megfaragva épület
kőnek szolgál. Többi között ebből a kőből épültek a XIX. század nyolcz
vanas éveiben a kassai dóm restaurált részei. valamint belőle készült a 
Szepes-Olasziban felállított Szent-Mária-szobor is. 

1.'>'r6. - &epesváraVa 1·. t. 1Já:ros. 
Sárgásfehér, főleg a rétegesség mentén likacsos, különben finoman 

szemcsés, tömör, negyedkori forrásvizi mészkő (travertino), a város tulaj
donát képező kőbányából, mely a várostól 2 kmtrre K-re a ?;segraer 
Weg nevű dűlőben fekszik. E bánya még a mult században nyittatott 
meg. A fejtett kövek átlag 0·5 köbmtr. nagyok s az évi termelés körül
belől 300 köbmtr-t tesz ki. E mészkő nyersen és megfaragva építésekre. 
továbbá azonkívül mészégetésre is szolgál. (M. K. A. I. 179.) 

15'r'r. - Szepesvá1•nljct 1·. t. vá1•os. 
Szürke, csillámos, durvaszemű, meszes, eoczénkorú homokkő (ma

gura homokkő), a HENNEL 'l'ESTV. kőfaragó czégnek 1873-ban a Jasker
hegyen, a várostól 3 kmtrre D-re megnyitott kőbányájából. A fejtett dara
bok átlagosan 0·5 köbmtr. nagyok és az évi termélés kb. 300 köbmtr. 
E kőzet nyersen és megfaragva építkezesekre szolgál. 

15'r8. - Vide·rnik (Iglói j.). 
Szürke, tömött. telér kvarczit, behintett vas- és rézkéneg szemek

kel, a község tulajdonát képező kőbányából, mely 1888-ban a községi 
legelőn, 12 percznyi távolságban nyittatott meg. E kőzet évente mintegy 
100 köbmtr, mennyiségben les;r, fejtve s összeaprítva útkavicsolásra szolgál. 

15'r9. - Vitfalu (Váraljai j.). 
Világosszürke, tömött, felső-triaszkorú mészkő, a kassa-oderbergi 

vasut igazgatóság (Budapest) tulajdonát képező kavicsoló kőbányából, 

mely a községtől 2·6 kmtrnyire D-re fekszik és mely a vaRnt megnyítása 
óta a pályatest fentartására szolgáltatja a szükséges kavicsot. 

1/$80. - Zsegra (Váraljai j.). 
Barnás, gyéren likacsos, negyedkori forrásvizi mészkő (travertino\ 

a gr. CsÁKY KüMÁN birtokához tartozó kőbányából, mely a községtől fél 
órányira ÉNy-ra fekszik. A hányn bérlője : KoRITKÓ JÁNOS e mészkövet 
mészégetésre használja. 
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40. SZILÁGY VÁRMEGYE. 

1581. - BenedekfaJ.;va (Szilágycsehi j.). 
Sárga, felső-mediterránkorú, lithothamniumos mészkő, a melyben 

bőven kvarczszemek láthatók. E mészkő a községtől É-ra fekszik 0·1-0·4 
kmtr. távolságban s többeknek van ott kőbányája, nevezetesen a község
nek, továbbá CHOMA MIKLÓS benedekfalvi és PoJLÁK JózsEF szilágycsehi 
lakosoknak. Ez a mészkő legfőképen építkezésekre basználtatik, többnyire 
nyersen, ritkán kifaragva. A termelés a helyi viszonyokhoz mérten cse
kély. (M. K. Á. IV. 27.) 

1/$82. - Be-nedekfalva (Szilágycsehi j.). 
Muszkovitos csillámpala. A kb. 1875-ben nyitott bánya a községtől 

ÉK-re fekszik vagy 0·5 kmtr. távolságban. E kvarczdús palából utak fen
tartásához évenkint 100-200 köbmtr-t fejtenek. Megjegyezzük még e 
helyütt, hogy ezenkívül az utak fentartására a Szamos kavicsát is igénybe 
veAzik. 

1583. - Be-;ie(lekf<tlva (Szilágycsehi j.). 
Szürkés-fehér, finomszemű, meszes andezittufa, a szarmata eme

letből. E bánya, mely 1893-ban nyittatott meg, báró BoRNE111ISSZA JózsEF 
tulajdona. Fekvése 0·6 kmtr. a községtől ÉK-re. A kiaknázás még kezdet
leges s eddig inkább csak nyers állapotban használtatott építkezésekre 
és kútak kifalazásánál. 

1/$84. - Czikó (Szilágycsehi j.). 
Szürke, mes11es, foraminiferás homokkő, a felső mediterrán-emelet· 

ből. A kőbánya, mely 1885 óta létezik s 1 kmtrnyire fekszik a községtől, 
PÉCHY MIHÁLY és ZsrnMOND tulajdona. A többnyire 0·5 mtr. méretű kövek 
nyersen alkalmaztatnak száraz és vízi építkezéseknél, valamint vasut
építkezéseknél is. (.!VI. K. Á. IV. 25.) 

158l). - - Dabjon-Újfal-u (Zsibói j.). 
Szürkés-fehér, szedimentált (biotitos) dáczittufa, a felső-mediterrán

emeletből. A kőbánya, mely a község tulajdonát képezi, dombon, 0·8 kilo
méternyire ÉK-re fekszik. Anyaga épületek, hidak készítésére szolgál. 

1/)86. - E'f•ked (Zilahi j.). 
Fehér. gyéren biotitos, felső-mediterránkorú dáczittufa, részint 

tinomszemű tömör, reszint likacsos szövettel. Az 1880-ban nyitott kő
bánya csak O·;) kmtrnyire fekszik a községtől s gr. DÉGENFELD SÁNDORNÉ, 
1Erdőszadal tulajdona. Az évi termelés mennyisége 8-80 mtr 3

, a melyet 
épületek s részben útak építésére használnak. 

1/$8'1'. - JJ'első-Kékesnyárló (Zilahi j.). 
Fehér, szemcsés gipsz, a középeoczénből. A bánya a községtől 

N"y-ra, a, Piatra alba nevű ponton fekszik s a község tulajdonát képezi. 
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Ezen kőzet építkezésre használtatik nyers, olykor azonban faragott álla
potban is. Tekintetbe véve, hogy a m. kir. földtani intézet részletes fe]
vételt1i alapján a községtől Ny-ra a gipsz nem kevesebb mint négy vonu
latban fordul elő, a miből nagyobb mennyiségre lehet következtetni, ezen 
pont gipsziparosainknak különös figyelmébe volna ajánlható. 

1l$88. - Felső-Kékesnyárló (Zilahi j.l. 
Zöldes, kissé ránczolt, muszkovitos csillámpala. A bánya a község

től 1 ·9 kmtrnyire Ny-ra fekszik, a Meszes-hegység Gyálu Gyiilor nevű 
pontján, a hol e követ építkezési és útfentart~si czélokra fejtik. 'rulajdonosa 
a község. 

1/$89. -- Felső-Vát•cza (Szilágycsehi j.). 
Szürke biotit-muszkovit gnájsz, változó csillám- és földpáttartalom

mal. A kőbánya, mely 1894,-ben nyittatott meg, a községtől 1 kmtrnyire 
fekszik Ny-ra és a felsővárczai gör. kath. egyház tulajdona. E kőzet 

nyers állapotban építkezésekre és útkövezésre használtatik. 
11">90. -- Gurzófalvct (Zilahi j. ). 
Zöldes-szürke, belsejében üde és szívós dáczit. A bánya, melynek 

tulajdonosa gróf TELEKY ÁDÁM Marosújváron (bérlője GoLDsTEIN ADOLF 
Egrespatakon) 1894-ben lett megnyitva a Meszes hegység nyugati oldalán. 
a fentemlített községtől mintegy 3 kmtrn,vi távolságban K-re. E kövek
ből eddig évenkint 240--- 300 kbmtr. termeltetett különböző építkezések
hez. Keménységénél és szívósságánál fogva azonban útkavicsolásra is 
alkalmas. 

1591. - Győt•telek 1Szilágysomlói j.). 
Pontusi korú, világos-szürke, finomszemű, meszes homokkő. A kő

bánya, melyet tulajdonosai HIDÁN Lnü és TARsAI 1880-ban nyitot
tak meg, 1 kmtrnyire fekszik D-re, a Magura hegység felé. Nyers állapot
ban falépítésre nagyon alkalmas, faragott állapotban pedig egyes esetek
ben, híd- és épületdiszítésekhez is szolgált. A fejtett lapok legnagyobb 
mérete 1 ·5 mtr 2 ; az évi termelés pedig átlag 200~300 mtr 3-re tehető. 

Egy másik minta, mely petrografiailag az előbbivel teljesen meg
egyező, de a melyben egyes cardiumlenyomatok is látszanak, ARGYELÁN 
VAsZALIKA és TsAI 1890-ben megnyitott bányájából származik, a mel:-
3 kmtrnyire esik a Magura felé. :Bjlöfordulási és eg~yéb viszonyai hason
lók az előbbiekéhez. 

1592. - Halmosd (Szilágysomlyói j.). 
A beküldött minta borsó-babnagyságú sárgás, válogatott és mosott 

kvarczkavicsból áll, mely azonban a bányában galambtojás nagyságig is 
előfordul. Geologiai kora a pontusi időbe esik. A kavicsbánya, mely mint 
a közbirtokosság tulajdona az 1870-es években nyittatott meg, 6 kilomé
ternyire fekszik ÉK-re a nagyfalu-élesdi megyei út mellett, a melynek 
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ka vicsolására, illetve porondozására is szolgál. Évenkint átlag 200 prisz
mát termelnek erre a czélra. 

1593. - Hidvég (Szilágysomlyói j.). 
Mogyoró-, tyúktojás-, ökölnagyságú sárgás kvarczkavics a dilu

viumból. A kavicsbánya, mely a községtől 1 kmtr. távolságban, alacsony 
dombon fekszik, MÉRGES ÜNucz és TSA tulajdona, kik azt 1876-ban meg
nyitották. E kavics nyersen és részben összetörve út-fedanyagul használ
tatik, évenkint átlagosan 200-300 prizma erejéig. 

1l594. - Kelenc.ze (Szilágy-csehi j.). 
Szennyes-sárgás, apró kvarczkavicsokat tartalmazó, felső-mediter· 

ránkorú, lithothamniumos mészkő, MoRZSOLIK N. és TS.AI kőbányájából, 
mely a sülelmedi végállomástól 3 kmtrnyire fekszik. A bánya bérlője a 
Zsibó-nagybányai h.-é.-vasut .. A fejtett kövek átlagos méretei 0·4 mtr.3 , a 
legnagyobb méret pedig 2 mtr. 3 Évenkint mintegy 2500 mtr. 3-t fejtenek, 
mit vasutépítési czélokra használnak. (M. K. Á. IV. 26.l 

1S9S. - Kirva (Zilahi j.). 
Fehér és zöldes. tömör és likacsos, gyéren biotitta,rtalmu felső-medi

terrán dáczittufa. A kőbánya, mely a községtől 0·3 kmtrnyire É-ra, a viczi
nális út mellett fekszik, PAP .JuANIKA és TÁRSAI tulajdonát képezi, kik azt 
1885-ben nyitották meg. E kő, mely kutak, pinczék kifalazására, valamint 
épületekre is szolgál, évenként kb. 100 kbmtr. mennyiségben fejtetik. 

1l>96. - Korond (Szilágy-csehi j.). 
Vasrozsdás agyagos homokkő, a pontusi emeletből. A kőbánya 

Kornnd ÉK-i határában, a J ezer nevű erdős völgyben fekszik, a községtől 
mintegy 2 kmtr. távolságban. Tulajdonosa br. WESSELÉNYI MIKLÓS, jelen
legi bérlője REPECZKY FERENCZ. A kőbánya 1873-ban nyittatott meg. 
E homokkő 25-40 cmtr. nagyságu nyers darabokban építkezésre használ
tatik, évenként mintegy 400 és több köbméter mennyiségben. 

1S9'i'. - Kucsó (Zsibói j.). 
Világosszürke, tömör, eoczénkorú édesvízi mészkő, a melyben egyes 

chara-gyümölcsök láthatók. A kőbánya, mely TüzEs TÓDOR tulajdonát 
képezi, az Osiel nevű határrészben, a községtől 2 kmtr.-re délre fekszik: 
E mészkő egyaránt építkezésre és útkavicsolásra szolgál és évenként kb. 
300 kbmtr. a termelés. · 

1i>98. -~ Kucsó (Zsibói j.). 
Fehéres, erősen meszes, gyéren fehér csillámos homokkő, a felső 

mediterrán emeletből. A bánya, mely a La Bujaka nevű határrészben, 
a község közvetlen déli közelében fekszik, MÁRKUS TANANIE tulajdona. Az 
egészen 0·25 köbméter nagyságig fejthető kövek alapépítkezések, kút és 
medenczekifalazásokra lettek és lesznek alkalmazva. 

Dr. Schafarzik F. A magyar 1;,;1,ányúk. 
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1599. - Kusaly (Zilahi j.). 
Zöldes, muszkovitos csillámpala. A bánya, mely a községtől vagy 

2 kmtrre ÉNy-ra fekszik. gr. DEGENFELD SÁNDORNÉ (Erdőszada) tulajdona. 
Az évi 200 köbméter körüli termelés útkavicsolásra szolgál. A bánya meg
nyitása 1894-ben történt. 

1600. -- K1u~aly (Zilahi j.). 
Fehér, finomszemű dáczittufa és barnás-agyagos, meszes, fehér

csillámos, foraminiferás homokkő, a felső-mediterrán emeletből. E két 
kő a bevallás szerint egy kőbányából való, a mely a községtől 1 kmtrre 
ÉK-re fekRzik és özv. RÁcz KÁROLYNÉ tulajdonát képezi. E bánya 1870 
óta áll fenn. Az évi termelés 100 köbméteren aluli. Nyers állapotban 
utak kövezésére szolgál. 

1601. - Mocsolyn (Zilahi j.). 
Szemcsés és leveles gipsz, a felső-mediterrán emelet rétegeiből. 

A bánya, mely 1892cben mint a község tulajdona lett megnyitva, a köz
ségtől K-re az ú. n. Várhegyerdőben fekszik. Ezen gipsz a közbirtokosság 
által főként építkezési czélokra használtatik, sokszor megfaragott állapot
ban hidak alapjához, házak falaiba, ajtóküszöböknek stb. A maximális 
darabok nagysága 1-1·5 köbméter. Az évi termelés mennyisége 100 köb
méter körül ingadozik. 

1602. - Mo,jgrád (Zilahi j.). 
Barnásfehér, kissé márgás, közép eoczénkorú mészkő, a Vártelek 

és Mojgrád községek között, mind a két községtől 3-3 kmtr. távolságban 
a zilah-brédi viczinális út mentén, könnyen hozzáférhető helyen a Pagujor 
nevű erdőrészben fekvő kőbányából. A bánya tulajdonosai: br. WESSELÉNYI 
MIKLÓS és CzELL LŐRINCZ. Ezen mészkőből évenkint 400-600 köbméter 
szállíttatik a zilah-brédi viczinális útra fedőanyagul. 

1603. - Nyirsid (Zilahi j.). 
Violásszürke, felzites alapanyagu dáczit. A kőbánya Nyirsi<l köz

ségtől 4 kmtrnyire DK-re a pagujoru erdőben fekszik, a br. W:1<:SSEL1irnY1 
MIKLÓS (Görcsön) tulajdonát képező erdőségnek ÉK-i részén. A termelt 
kövek átlagosan 0·12 köbméter nagyságnak, az évenként termelni szokott 
mennyiség pedig néha 1000- 1500 kbmtrig is rugott. Felaprított állapot
ban, ezen igen kemény és szívós kőzet a zilah-zsibói törvényhatósági 
úton fedőanyagul használtatik. 

1604. - Ördögkut (Zilahi j.). 
Sárgás és kékes, tömör középeoczénkorú, foraminiferás mészkő. 

A kőbánya a La sáncz nevű dűlőben fekszik, a községtől 1 kmtr. távol
ságban. Ezen emberemlékezet óta létező kőbányának tulajdonosa a község, 
melynek lakosai szabadon építkezési czélokra használják. A termelt kövek 
mennyisége a szükséglet szerint igen változó. 
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1605. ···~ Őrnie~ő (Zsibói j.). 
Foltosan világos és sötétebb szürke, tömör, középeoczénkoru fora

miniferás mészkő (kolozsvári rétegek). A kőbánya a Plopi nevű helyen, 
a szamosvölgyi vasút közvetlen szomszédságában, a községtől Ny-ral 
1 ·3 kmtr. távolságban fekszik. Tulajdonosai TÉGLÁS GLrnoR és VASZALIKA. 
E mészkő faragott állapotban hidépítésekre, összezúzva pedig útkavicso
lásra szolgál. 

1606. -- Po-rcz (Szilágy·somlyói j.). 
Középszemű biotit rnuszkovit- és valamivel kisebb szemű biotit

gnájsz. A porczi volt urbéres közönség tulajdonát képező kőbánya Porcz 
községétől D-re, a Rézhegység tövében fekszik, a Berettyó folyó bal part
ján, a községtől - Márkaszéken átmenve - mintegy 4 kmtr. távolságban. 
a hol 1870-ben nyittatott meg. E kőzet eddig csak nyers állapotban hasz
náltatott, részben épületekhez falrakásra, részben fedanyagul az állami 
törvényhatósági és községi utakon. Az évi termelés átlag 50-60 köbmtrre 
tehető. Megjegyzendő végre, hogy a helyszinén köbméteres sziklák is for
dulnak elő, a melyek azonban tekintve e közet réteges-palás szerkezetét, 
faragásra aligha alkalmasak. 

160'1'. - Protlánfalva \Zsibói j.). 
Világos-barnás, tömör, középeoczénkoru foraminiforás mészkő.• 

A bánya, mely a község tulajdona, a Zsibó felé vezető viczinális út mellett, 
i kmtrnyi távolságban fekszik. A legnagyobb termelhető darabok nagy
.sága O·f:íO köbmtr. E kőzet épületek és hidak építéséhez alkalmas és eddíg 
leginkább a szamosvölgyi vasút építése idejében volt keresett. (M. K. A. 
I. 4f>-47.) 

1608. - Smnlyó-Csehi (Szilágy-somlói j.). 
Sötétes csillámpala, finoman csillámos. E kőzet, mely csillámos 

kvarczitpalának is nevezhető, Somlyó-csehi község ftulajdona s a magu
rai kőbányában fordul elő, mely 1870 óta ~étezik. A bánya a községtől 
1/ 3 kmtrre K-re a Magura-hegység tövében fekszik s zúzott állapotban, 
mintegy 500-600 prizmát szolgáltat a környéki utak fentartására. 

1609. - &a1nos-&éplak (Zsibói j.). 
Sárgás, erősen meszes homokkő, a felső-mediterrán emeletből. Fel

ismerhetők benne egyes lithothamniumok. A kőbánya, mely Komuos IVÁN 
és TsAI tulajdonát képezi, 2 kmtrre fekszik a községtől É-ra, a Kába nevű 
határréRzben. Ezen réteges homokkő 10-15 cmtr. vastag és 1-2 mtr. 
hosszú lapokban fejthető. Rendesen építési és kövezési czélokra használ
ják és évenkénkint 120-300 köbmtrt termelnek belőle. 

1610. - Szamos- Udvarhely (Zsibói j.). 
Alluviális, tarka színű kvarcz-kavics. A kavicsszemek tyúktojás 

nagyságúak. A kavicsgödör Szamos-Udvarhelytől ÉK-re, 1 kmtrre a Sza
HI* 
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mos bal partján fekszik és br. BoRNEMISSZA JózsEF tulajdona; bérlője 

SALAMON JózsEF. Ez anyag útkavicsolásra szolgál és évenkint körülbelől 
3000 prizmát termelnek belőle. 

1611. '--- S~Uágy-Paptelek (Zsibói j.). 
Sárgás, erősen mESzes, gyéren muszkovittartalmu felső-mediterrán

korú komokkő. A kőbánya, mely a község közvetlen közelében a Pa 
Crucsa nevű dűlőben fekszik, a paptelki gör. kath. egyház tulajdona. 
E kőből átlag 200 köbmtrt használnak fel alapépítményekre és útkavicso-
1 ásra. (M. K. Á. I. 321.) 

1612. - &ilágy-Paptelek (Zsibói j.). 
Vegyes anyagú kavics és lejtőtörmelék, a melyben kvarczkavicsok, 

eoczénkorú mészkő és zöldes, felzites alapanyagú dáczit-darabok fordul
nak elő. A kavicsbánya, mely a Dilura nevű dűlőben. a községtől 2 kmtrre 
DK-re fekszik, úthavicsolásra évenként átlag 400 halmot szolgáltat. 

1613. - &i"lágy-Soml:IJó. 
a) Fehér muszkovit-gnájsz, finom osztatu, fehér csillámmal. Ezen 

rétegezett kőzet az ú. n. Sólyomkő bányából való, mely a Magura olda
lán, a várostól mintegy 0.5 kmtrre fekszik. A kőbánya, mely emberemlé
kezet óta létezik, a város tulajdonát képezi. E kövek, melyből 1 /2 köbmtr. 
nagyságú darabok könnyen fejthetők, nyers és faragatlan állapotban hasz
náltatnak épület- és hídépítésekhez, valamint műutak kövezésére is. 

b) Sötétes biotit·gnájsz, a melyben a csillám apró pikkelyei rétege
sen fordulnak elő. A bánya, mely ezen kőzetet szolgáltatja, a város bel
területén, a város déli végénél fekszik, a hol 1880 körül nyitta,tott meg. 
Tulajdonosa BENEDEK EzsAL,\s. A termelhető kövek egészen 0·5 köbméter 
és azon felüli nagyságot is érnek el. Nyers állapotban kizárólag épület
alapzatokhoz használják. 

e) Szürkés, jól rétegzett biotit-muszkovit-gnájsz. A kőbánya Kőrös
völgyi-nek neveztetik s 1 ·50 kmtrnyire fekszik a Magura hegység egyik 
völgyében. Tulajdonosa a város. A termelt kövek maximálisan 0·5 köb
méteresek. Alkalmazása ugyanolyan, mint az előbbi esetben. A bánya 
nyitása 1870 körül történt. 

1614. - ZUah. 
Sötétes-barnás, tömör, felső-krétakorú \gosau) hippurit-mészkő, a 

város tulajdonát képező Meszes nevű kőbányából, mely körülbelül 4„5 
kilométernyire fekszik a várostól DK-re a Meszes hegység tövében. (M. 
K. A. IV. 11, 14.) 

1615. - Zilah. 
Szürke, foraminiferás, középeoczénkorú homokos mészkő, a város 

tulajdonát képező Észak nevű kőbányából, a várostól mintegy 5 kilomé
ternyire DK-re. 
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1616. - Zilo h. 
Szennyes-fehér gipsz, a felső-mediterrán rétegkomplexusból, mely a 

várostól mintegy 3 kmtrnyire DK-re, a Meszes hegyvonulat ÉNy-i tövé
ben fekszik. Ezen kőzet épületköveket szolgáltat, részben pedig kiégetve 
vakolatkészítésre is használtatik. 

161'1'. - Zilah. 
Zöldes-szürke, fi.Hites csillámpala, a várostól mintegy 3 kmtrnyire 

fekvő hegységből, a honnan a kőlapokat a város gyalogjáróinak kövezé
sére szállítják. 

1618. - Zilah.. 
a) Sárgás, aprószemű, alsó-mediterránkorú, meszes homokkő, a 

Tozsdó nevű kőbányából. 
b) A város tulajdonát képező és tőle DK-re, a Meszes hegység oldalá

ban fekvő kőbányákban többé-kevésbbé meszes kötőszerű szürkés vagy 
vöröses. homokkövek fejtetnek, a melyek a neogén lerakódások sorozatá
ból valók. A finomabb szövetüeket épületi kövekül használják, a konglo
merátosokat, a minő a Kígyós-tó árkából származó is. pedig kavicsolásra. 
A városi kőbányák 2-5 kmtr. távolságban vannak a várostól és bérlőjük 
ÜRBÁN KÁROLY, zilahi lakos. Külön homokkőbányája csak BALOGH KÁROLY 
zilahi lakosnak van. 

1619. - Zsibó. 
Vörösen és szürkén erezett gipsz, a középeoczénből. Azon hely, a 

hol e gipsz előfordul, a Tálas nevű erdőrész, a községtől 3 kmtrnyire 
nyugotra fekszik. Tulajdonosa báró WESSELÉNYI BÉLA. Eddig e kőzet 

nagyban még nem termeltetett s csak egyes sírkövsikre dolgoztatott fel. 

41. SZOLNOK-DOBOKA VÁRMEGYE. 

1620. - Aranymező (Nagy-ilondai j.). 
Sárgásfehér, tömött, lithothamniumos és foraminiferás közép·eoczén

korú mészkő. (M. K. Á. I. 64-66.) 
1621. - Aranymező (Csáki-gorbói j.). 
Barnásfehér, alsó-oligoczénkorú durvamész (hójai mészkő) GEDRE 

JÁNOS, l.LoNÁcz és TÁRSAI, valamint a Szamosvölgyi vasuttársaság tulajdonát 
képező s a községtől z-3 kmtrre ÉK-re fekvő, 1889-ben megnyitott kő
bányákból, a melyekből évenkint átlag 260 köbmtr. anyagot fejtenek, mit 
részint égetett mész előállítására, részint pedig faragott kövek készítésére 
használnak. Faragottan hidépítésre, nyersen pedig partbiztosításokra szol-
~ e~ • 

1622. - Alparét (Csáki-gorbói j.). 
Barnás, meszes, alsó-mediterránkorú homokkő, THOROCZKAY SÁNDOR 
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és TÁRSAI kőbányájából, mely a községtől 2 kmtrre D-re fekszik. A kő
darabok tetszésszerinti nagyságban fejthetők s évenkint mintegy 100 köb
mtr. használtatik különböző építkezésekre nyers és faragott állapotban. 

1623. - Alsó-Csobánka (Csáki-gorbói j.). 
Szürke, meszes, finomszemű, kissé csillámos, alsó-mediterránkorú 

homokkő, a községi Pareu-karpenilor nevű csermely mentén lévő kőfejtő
helyről, mely a községtől 0·5 kmtrre ÉNy-ra fekszik. A kőzet 1-2 mtr. 
hosszú és széles táblákban található e ponton, a melyek kemenczék épí
téséhez, valamint házalapozásokhoz használtatnak. Rendes bányaüzem 
nincsen. 

1624. - AlsÓ-Kosály (Dési j.). 
Sárgás és szalagosan zöld, felső-mediterránkorú, finomszemü dáczit

tufa, a községnek 1894-ben nyitott kőbányájából, mely tőle 2 kmtrre 
K-re, a szőlők alatt fekszik. Évenkint kb. 80-100 köbmtr. követ fejtettek 
e bányában, mit nyers alakban vagy kifaragva házépítéshez és egyszerií 
sírkövekhez használnak. · 

1625. - Bába (Nagy-ilondai j.). 
Barnássárga, tömör, íoraminiferás, felső-eoczénkorú mészkő, (N. inter

medius szint), a volt úrbéresek kőbányájából, mely 1 kmtrre D-felé a Tyej 
nevű völgyszoroshan fekszik és a blenkemezői hasonminőségű kőbányával 
határos. E kőzet bár alárendelten építkezésre is használtatik, mégis főleg 
mészégetés czéljából lesz fejtve. Évenkint mintegy 10-15,000 köbmtrt 
égetnek belőle mészszé, a mely fehérségénél fogva Szolnok-Dobokában, 
Naszód-Besztercze, Maros-Torda, Torda-Aranyos, Kolozs és Szatmár
megyékben bizonyos hírnévnek örvend. 

162(). - Blwnkernező (Nagy-ilondai j.). 
Hamvasszürke és világosbarnás, tömör, foraminiferás, felső-eoczén

korú mészkő (N. intermedius szint), a helybeli földbirtokos közönség, 
1814-ben megnyitott kőbányájából, mely a Tyej nevű szorosban körül
belől 1 kmtrre a községtől ÉÉNy-ra fekszik. E völgyben mind a két olda
lon kb. 250 mtr. hosszúságban vannak feltárva a mészkő-rétegek, a melyek 
közül a szürkét építkezés, a barnásat mészégetés czéljából fejtik. Éven
kint 500 köbmtrt használnak az előbbi és mintegy 1600 köbmtrt az utóbbi 
czélra. 

1621. - Csáki-Gorbó. 
Barnás, durvaszemű, meszes, csillámos alsó-mediterránkorú homokkő, 

a községi kőbányából, mely a Gyálu-Solomonuluj nevű hegyen a község
től 1 kmtrre ÉK-re fekszik. E kőzet helyi építkezésekre lesz felhasználva, 
évenkint bi~onytalan mennyiségben. 

1628. - Csáki-Gorbó. 
Tarka, poligén, kvarcz, gránit, kristályos pala és homokkő-görgeteg-
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ből álló alluviális kavics, mely ősi idők óta a szomszédos utak kavicso
lásra használtatik. 

1629. - Csernek (Csáki-gorbói j.). 
a) Kvarczit és kristályos pala-görgetegből álló kavics, illetve meszes, 

murvás homokkal össztapasztott laza konglomerát, az alsó-mediterrán 
emeletből (Hidalmási rétegek), a községtől 2 kmtrre Ny-ra fekvő s 1889-ben 
megnyitott kavicsbányából, mely VÁLLYA FERENCZ cserneki birtokos tulaj
dona. E gödörben évenkint átlag 50-60 halom kavics lesz termelve a 
megyei út kavicsolására. 

b) Hasonló minősegű és korú kavics, ToPÁR MIKLÓS cserneki birto
kos bányájából, mely 1 kmtrre a községtől Ny-ra fekszik, a hol 1893-ban
lett megnyitva. Ezen kavicsgödörből évenkint 70-80 halmot szállítanak 
a megyei útra. 

1630. - Csicsó-Györgyfalva (Dési j. ). 
Szürke, likacsos biotit-dáczit, a községi kőbányából. 
1631. - Csicsó-Hagymás (Dési j.). 
Halványzöld, szemcsésebb, tajtköves, biotittartalmú dáczittufa, a 

község tulajdonát képező kőbányából, melyet ez idő szerint a szamos
völgyi vasut vett haszonbérbe. E tufa nem meszes. 

1632. - Csicsó-Mihály/alva (Dési j.). 
a) Világoszöld, kissé mészkarbonát tartalmú dáczittufa, a községi 

kőbányából. 

b) Hasonló kőzet fordul elő a MÁDY ELEK birtokán fekvő kőbányá

ban is, a melyet a sza.mosvölgyi vasut r.-t. bérel. Távolsága Retteg vasuti 
állomástól 6 kmtr., a melyhez viczinális út vezet. Ezen kőzet, melyből 

tetszésszerinti nagyságban műkövek faraghatók, évenkint mintegy 400 
köbmtr. mennyiségben lesz fejtve. Ezen kőzet alkalmaztatott Dés és kör
nyékén a megyei utak műtárgyaihoz, úgyszintén magas építményekhez is 
részint vagdalt, részint pedig faragott állapotban. A kőbánya 40-50 év 
előtt nyittatott meg. (M. K. Á. II. 84.) 

1633. - Csicsó-Ujfalu (Dési j.). 
Zöldesszürke, dutvaszemű, likacsos-odvas, dáczitbreccsia, gr. BETH

LEN PÁL malomkőbányájából, mely a község közvetlen É-i tőszomszédságá
ban fekszik. Az évi termelés évenkint 300-400 darab malomkő. 

1634. - Csokmány (Csáki-gorbói j.). 
Fehér, finoman szemcsés gipsz (alabastrom), UNGUR LÁSZLÓ JÁNOS 

1842-ben megnyitott gipszbányájából, mely a községtől 3 kmtrrfl DNy-ra 
fekszik. Az évi termelés 40 köbmtr., mit kiégetve, megőrölve és vízzel 
keverve vakolásra használnak. 
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163:5. - Dés. 
a) Finomszemű, világoszöld, csak igen csekély mészkarbonátot tar

talmú dáczittufa, a városi kőbányából. 
b) Egyenletesen finomszemű, világoszöldes, mészkarbonátnélküli 

dáczittufa SzoMBATFAI,v1 GYőző kőbányájából. 
e) Barnássárga, szemcsésebb, erősen meszes, biotitos dáczittufa, 

ERŐS ÁRMIN kőbányájából. 
d) Világoszöldes. finomszemű, csak igen csekély mészkarbonát tar

talmú dáczittufa, SrrnGEL MóR kőbányájából. 
1636. - Désakna (Dési j.). 
a) Szennyeszöldes, palás, finomszemű dáczittufa, a községi bányá

ból, mely az Eirdőkút árkában fekszik. 
b) Hasonlóképén finomszemű palás dáczittufa, a községi Fancsal

dülői kőbányából. 

e) Hasonló kőzet THOROCZKAI FERENCZ fehér-kút dűlői kőbányá

jából. 
d) Hasonló és részben sötétzöldpettyes dáczittufa, TAMÁS TIVADAR 

várhegydülői kőbányájából. 

Mind a négy kőbánya kőzete építkezésre való; az évenkint fejtetni 
szokott mennyiség azonban a szükséglet szerint változó. 

1637. - Doboka (Szamosujvári j.). 
Sárgás, finomszemű és valamivel szemcsésebb, alig kissé meszes 

dáczittufa, gr. BÁNFFY GYÖRGY kőbányájából. 
16.18. - Felső-Töök (Szamosujvári j.). 
Sárgás, mészkarbonátnélküli dáczittufa, a község kőbányájából. 
1639. - Füzes (Csáki-gorbói j.). 
Alluviális kavics, mely kvarcz és kristályos paladarabokból áll s a 

mely nyilván nem egyéb, mint .az alsó-mediterránnak átmosott kavicsa. 
E kavics a Füzes községet átszelő patakban ásható s mint jó útkavicso
lási anyag értékesíthető. 

1640. - Horgospataka (Magyar-láposi j.). 
Szürkefoltos és eres, tömött jura mészkő. 
1641. - Horgospataka (Magyar-láposi j.)i 
Szennyesfehér agalmatolith, a Rotundáról. Ezen anyag különösen 

tűzálló falazatokra alkalmas. 
1642. - Hosdát (Szamosujvári j. ). 
Barnás, szemcsésebb, erősen meszes dáczittufa, a községi kőbá

nyából. 
1643. - Hosszúrév (Nagy-ilondai j.). 
Barnás, tömör, foraminiferás, felső-eoczénkorú mészkő (N. inter

mediás szint), a közös legelő birtokosainak kőbányájából, mely közvetle-



~ZOLNOK·DOBOKA ~1. \!!l7 

nül a vasuti állomás mellett fekszik s a melynek anyagából évenkint 
mintegy 200-400 vagonra való kitűnő fehér meszet égetnek. Ezenkívül 
a kőzet zúzott állapotban úti kavicsolásra is használtatik. 

1644. - Kalocsa, (Csáki-gorbói j.). 
a) Barna, durvaszemü, poligénkavicsból álló, alsó-mediterránkorú, 

meszes-homokos, kötőszerű konglomerát, a községi Konte-Perilor nevű 
kőbányából, melynek kőzete kizárólag a községben használtatik alapozási 
munkálatokhoz. 

b) Poligén kavics, mely az előbbeni konglomerát széjjel-hullásá
ból keletkezik, a Frundu-Luncsi nevü kavics~ló bányából, mely szintén 
községi tulajdon. 

16415. - Kecsed (Szamosújvári j.). 
Zöldesfehér, kissé meszes dáczittufa, a községi kőbányából. 
1646. - Kecsedszil1Jás (Szamosújvári j.). 
Sárgás dáczittufa, szénsavas mésznek alig észrevehető nyomaival 

es világoszöld, igen finomszemü mészkarbonátnélküli dáczittufa, SzőNYI 
ELEK kisjenői lakos, kecsedszilvási kőbányájából. 

164'1. - Kis-IldÓd (Szamosújvári j.). 
Világosbarna, csíkos, finomszemü, meszes dáczittufa, a községi kő

bányából. 
1648. - K'ls-Jenő \Szamosújvári j.). 
Világosszürke, szalagos, finomszemű, alig kissé meszes dáczittufa, 

a községi kőbányából. 
1649. - Klicz (Csáki-gorbói j.l. 
Barnásfehér, tömör, foraminiferás és lithothamniumos mészkő, az 

alsó-oligoczén korból (hójai mészkő). A kőbánya l880-ban nyittatott a 
községtől 2 kmtrre ÉÉNy-ra a Sztrimtura luncsenilor nevü ponton, tulaj
donosa, br. Jósu{A 8ÁMCELNÉ, szurdoki lakos által. E kőbánya kőzete eddig 
csakis védgát építésre és mészégetésre használtatott s az évi termelés kb. 
100 köbmtrre tehető. 

16/>0. - Kozárvár (Dési j.). 
Yilágoszöldes, finomszemű, palás dáczittufa, SzüTs MrKLÓs kőbá

nyájából, mely a községtől 2 kmtrre ÉNy-ra fekszik. Ezen kőzet, évenkint 
átlag 600 köbmtr. mennyiségben, különböző építkezésekre szolgál. 

1651. - Leniény (Nagy-ilondai j.). 
Sárgás, tömör, felső-eoczénkorú foraminiferás, nummulitos mészkő 

(N. intermediás szint), a községi kőbányából, mely a község É-i végén, a 
törvényhatósági út mellett fekszik. Távolsága a letkai vasuti állomástól 
2 kmtr. Ezen kőzetet mészégetésre használják s évenkint szállítanak is 
innen 200---400 vaggon szép fehér meszet. Zúzott állapotban utakra való 
kavicsot ad. 
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1652. - Lózsárd (Szamosújvari j.). 
Sárgás, réteges, szallagos, szemcsésebb, mészkarbonátnélküli dáczit

tufa, a községi kőbányából. 
1653. - Mayyar-Derzse (Szamosújvári j.). 
Világoszöld, mészkarbonátnélküli dáczittufa, finomszemü, közép· 

szemű, tömör és durvábbszemü likacsos szövettel, a Podás nevű kőbá
nyából. 

1654. - _,lfng'.l}ctr-Lápos. 
VilágoPszürke, foramiuiferás, eoczénkorú, nummulitos mészkő, a 

· Szamosbércz nevü kőter~őhelyről. E mészkőben egyes nagyobb kövüle
tek héjjai is látszanak. 

16/}l). - ~Yagy<ir-Lápos. 

Szürke, finomszemü, csillámos, meszes, eoczénkorú homokkő, a 
Kisebbága nevű kőtermőhelyről. E kőzet táblásan hasad. 

16l56. - Monostorszeg (Dési j.). 
Poligén, kvarcz-, kristályos pala- és részben andezitgörgetegből álló 

alluviális kavics, mely a község tőszomszédságában fekvő községi kavics
bányából való. E bányát a Szamosvölgyi vasúttársaság bérli saját vonalai
nak kavicsolása szempontjából. Az évi termelés körülbelül 400 vagon. 

16/}~. - No.gy-Keresztes (Üsákigorbói j.). 
K varcz- és kristályos palagörgetegből álló alsó-mediterránkorú kavics, 

a községi kavicsgödörből, mely a Kis-Keresztesre vezető viczinális út mel
lett, a községtől 1 kmtrnyi távolságban fekszik. E kavicstelep jelenleg 
nem míveltetik. 

16/}8. - Yagy-Lóz·na (Csákigorbói j.). 
Barnásfehér, tömör. foraminiferás és lithothamniumos mészkő, az 

alsó-oligoczénből (hójai mészkő). Ennek a kőbányának, mely a Petricsele 
nevet viseli s a községtől körülbelül 1 kmtrnyire Ny-ra fekszik, PoKoL 
SIMON, lóznai lakos a tulajdonosa. Megnyitásának éve 1892. Kereset 
hiányában csekély a termelése; átlag ugyanis nem fejtenek többet, mint 
évenkint körülbelül 50-60 köbmtrt, a mit védgátépítésre és mészégetésre 
használnak. 

1659. - Néma (Szamosújvári j.). 
Zöldesfehér, finomszemű, mészkarbonátnélküli dáczittufa, GoRA 

ÁRoN, széplaki lakos Csuterna nevű bányájából és egy ugyanolyan minta 
a MAKAY nővérek kőbányájából. 

166(). - Oláh-Lápösbáwya (Magyarláposi j.). 
Zöldesszürke, középszemű amfibol-augit-andezit. 
1661. - Oláh-Láposbánya (Magyarláposi j.). 
Szennyes-sárga, finomszemű, csillámos kárpáti homokkő. 
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1fl62. -- Ormán11 (Szamosujvári j.). 
Zöldessárgás, likacsos, mészkarbonátnélküli dáczittufa, a községi 

kőbányából. 

166:3. - Pánczélcseh (Csákigorbói j.). 
Kvarczkavics az alsó-mediterrán emeletből (Hidalmási rétegek). 

A kavicsgödör, mely a községtől 3 kmtrnyire D-re fekszik, a volt úr
béresek tulajdona. E gödörből, melyet 1895-ben nyitottak meg, még 
ugyanazon évben 50 halmot vittek a megyei útra. 

16()4. - Récze-Keresztu1· (Csákigorbói j.). 
K varczit és kristályos pala görgetett szemeiből álló kavics, illetve 

meszes murváshomokkal összekötött, laza konglomerát, az alsó·medi
terránból (Hidalmási rétegek), a községtől 1 kmtrnyire Ny-ra eső s 1886-ban 
megnyitott kavicsgödörből, mely KARDOS JÁNOS és ŰNÁTs PÉTER birtokosok 
közös tulajdona. E kavics bányából eddig évenkint mintegy 80-100 halom 
kavics lett termelve a megyei utak számára. 

166/'). - Rettef! (Dési j. ). 
a) Világos-zöld, finomszemű, mészkarbonátnélküli dáczittufa, a 

község kőbányájából. 
b) Halványzöld, finomszemű dáczittufa, özv. KÖBLÖS ISTVÁNNÉ kő

bányájából. E kőzet mészkarbonátnélküli. 
1(j6(j. - Rév-K"örti·élyes 1Nagyilondai j.). 
Világos-szürke, tömör, bitumenes, felső-eoczénkorú, fornminiferás, 

nummulitos mészkő (N. intermediás szint), azon több helybeli birtokos 
közös tulajdonát képező kőbányából, mely közvetlenül a nagybánya
kolozsvári állami út mellett fekszik. Távolsága a hosszúrévi vasúti állo
mástól 2 kmtr. A kőzet kavicsolásra, kövezésre és építkezésre használ
tatik. A vasút építése alkalmával a dés-zsibói vonal hidjaihoz is hasz
nálták. 

1661. - Sósmező (Nagyilondai j.). 
Barnássárga, tömör, foraminiferás, felső-eoczénkorú mészkő (N. inter

mediás szint), a község tulajdonát képező kőbányából, mely a Fácza Ma
gurei nevű hegyoldalban, körülbelül 0·25 kmtrnyire Ny-ra, a nagybánya
kolozsvári állami út közelében fekszik, a hol J865-ben lett megnyitva. 
A kőzet mint vagdalt kő 0·25X0·60X0·70 mtr. nagyságú és ennél kisebb 
darabokban is építkezésekre és azonkívül mészégetésre is használtatik. 
Építésre vagy 250 mtr3-t, mészégetésre pedig 600-900 mtr3-t használnak 
évenkint. 

1668. - Szék (Szamosújvári j.!. 
Sárgás, finomszemű dáczittufa, a Kerülőoldal nevű dűlőben és 

sárgás, szemcsésebb dáczittufa, a Pirtócz nevt'.1 határrészben lévő kőbányá
ból. E két minta mészkarbonátot nem tartalmaz. Egy harmadik sárgás, 
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i:;zalagos dáczittufa a Várhegy nevú határrészben fekvő kőbányából ellen
ben meszes. Mind a három kőbánya Szék nagyközség tulajdona. 

166~>. - Szelnfoze (Nagyilondai j.). 
Sötétes, biotitos és epidotos, palás, kristályos mészkő és fehér, 

közép-durvaszemú. kristályos mészkő (márvány), a községtől 3--4 kilo
méternyire É-ra, a Lápos partja felé előforduló, kiapadhatatlannak látszó 
mészkőtelepből, mel,v többeknek (BoGYI TIVADAR, gör.-kel. egyház, MÁRK 
GÁBOR) birtokán fekszik. Eddigelé e telepen még sehol sem fejtik a márványt. 

16'1'0. - 8zto_jkafalt'a (Magyarláposi j.). 
Szürke, sárgásan tarkázott, tömött, felső-mediterránkorú, lithotham

niumos mészkő, mely megcsiszolva elég jól fényezhető. A környéken 
faragva és faragatlanul építőkőnek használtatik. 

16'1'1. - Szurlluk (Csákigorbói j.). 
Szennyes-barnás, aprószemú, porhanyó, felső-oligoczénkorúhomokkő, 

br. WESSELÉNYI BÉLA és br. Jósnu. SÁMUEL Torha sziklás nevű kőfejté
séből, a mely rendszeresen nem míveltetik ugyan, de évenkint mégis 
mintegy 50---100 köbmtr. követ szolgáltat a helyi építkezés czéljaira. 

16'1'2. - Szurfluk (Csákigorbói j.). 
Poligén, tarka kvarcz- és részben andezitgörgetegből álló, alluviális 

kavics, mely részint a község, részint pedig br. JósIKA SÁMUEL tulajdona. 
Szükséghez képest ásva, rostálva és rostálatlanul útkavicsolásra szolgál. 

16'1'3. - Tálosfal'Va (Csákigorbói j.). 
Barnás, konglomerátos, meszes, alsó-mediterrán homokkő, a község 

erdejében 1 kmtrnyire D-re fekvő kavicsbányából, a melyből évenkint 
átlag mintegy 100 köbmtr. kavicsot termelnek, a mit útépítési czélokra 
használnak fel. 

16'1'4. - TÓthfalu (Szamosújvári j.). 
Világos-zöld, mészkarbonáttartalmu dáczittufa, a községi kőbányából. 
16'1'5. - Tótszállás (Csákigorbói j.). 
Sárgásbarna, aprószemű, kissé csillámos, porhanyó, alsó-mediterrán

korú homokkő, mely a község és br. JósIKA SÁMUEL birtokán mindenütt 
bőven található és fejthető. Rendes kőbánya nincsen s csakis a szabadon 
szedett darabok használtatnak fel helyben építkezésre. 

16'1'6. - Tótszállás (Csákigorbói j.). 
Poligén, kvarczit-, homokkő- és részben andezitgörgetegből álló, 

alluviális kavics, a községet átszelő patak medréből. A kavicsásás joga 
a község tulajdona. E kavicsot a szükséglethez mérten útkavicsolásra 
használják. 

16'1''1'. -- Tőkés (Magyarláposi j.). 
Szürke, középszemű amfibol·andezit az Izvora Prelucsból. 
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16?'8. - Tőtö1• \Szamosújvál'i j.). 
Szürke- és sárgaszalagos, szemcsésebb dáczittufa, mely mészkarbo

nátot nem tartalmaz, a községi kőbányából. 
16?'9. - Vaddaháza (Csákigorbói j.). 
Kvarcz-éskristályos paladarabokból álló, alsó-mediterránkorú kavics, 

a községi kavicsgödörből, mely 2 kmtrnyire a községtől ÉK-re, dombon 
fekszik. E kavics csakis a szomszédos viczinális út fentartására szolgál, 
a miért is az évenkint termelni szokott mennyisége igen csekély. 

1680. - Viz-Szifoás (Szamosújvári j.). 
Sárgás, szalagos, szemcsés, mészkarbonátnélküli dáczittufa, a köz

ség kőbányájából. 
1681. - Zap1•óc;;: (Dési j.). 
Világos-zöldes, mészkarbonátnélküli dáczittufa, a községi kőbányá

ból, mely a Kosárgyi dülőben fekszik. Bérlője a Szamosvölgyi vasút r.-t. 
A bánya 20 kmtrnyire fekszik Zaprócz vasúti állomásától, a melyhez 
;~ kmtrnyi országút, 10 kmtrnyi megyei és 7 kmtrnyi viczinális út vezet. 
A fejtett darabok átlag ()·,) mtr.:: nagyok s ezeket nyersen, vagdalva és 
faragottan alkalmazzák. Az évi termelés 1.)0 mtr3, de szükség esetén több 
is lehetne. Eddig Dés vároR és környékének építkezéseinél használták, 
valamint a megyei utak hidjainál is. Igénybe vették a BETHLEN-c_salád 
árokaljai kastélyának éprtésénél, kriptaépítéseknél stb. (M. K. Á. II. 83.) 

42. TEMES VÁRMEGYE. 

1682. - B1•uckenait (Vingai j.). 
Túlnyomólag világosszínű, kvarcz- és kvarczitgörgetegböl álló, dilu

viális kavics, a m. k. erdészeti kincstár tulajdonát képező s 1882-ben 
megnyitott kavicsbányából, mely a községtől egy órányira É-ra fekszik. 
Évenkint 2000 köbmtr. kavicsot termelnek e ponton, utakra való fedő
anyagul. 

1683. - PilFis (l'jaradi j.1. 
Túlnyomólag sárgás, kvarczgörgetegből álló, diluviális kavics, ZoR

LENCZÁN JrnN 1894-ben, a községtől li kmtrnyire ÉNy-ra, a Valea Fibis 
dűlőben megnyitott kavicsbányájából, melyet DÉNES ZSIGMOND, temesvári 
építész, utakra való kavicstermelés czéljából bérel. Az évenkint termelt 
kavicsmennyiség 2500- :-moo köbmtr. közt változik. 

1684. - Józseffafra (Békási j.). 
a) Feketésszürke, igen finomszemű, majdnem tömött bazalt, az 

1894-ben megnyitott kincstári kőbányából, mely a községtől 1-0 kilo
méternyire É-ra fekszik. Bérlője KovÁcs MóR (Temesvár) évenkint átlag 
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7000 köbmtr. követ fejtet, mit útburkolati koczkává dolgoznak fel vagy 
pedig úti kavicscsá törnek szét. 

b) TRENDLER ADALBERT kőbányája 3·o kmtrnyire fekszik a községtől 
É-ra, hol 1888-ban lett megnyitva. Kőzete ugyanaz, mint az előbbi eset
ben, valamint felhasználásának módja is az előbbiével a!tlonos. Az évi 
termelés 2600 köbmtrnyire tehető. 

1685. - Lippa. 
Vörhenyes; középszemű, csillámszegény biotit-gránit (gránitit), a 

község tulajdonát képező és emberemlékezet óta mívelés alatt álló kő

bányából, mely :i kmtrnyire ÉK-re, a Maros és az erdélyi országút között 
fekszik. E kőzetet átlag 0·50 mtr3-nyi darabokban törik és évenkint körül
belül 800 köbmtrt használnak fel belőle részint építkezésekre, részint 
pedig kövezésre. 

168(;. - Lippa. 
Sárgás, középszemű, porozus kvarczhomokkő, a felső-krétakorból. 

E homokkő a községi, körülbelül J 865· ben megnyitott kőbányából való. 
mely a kincstári erdő és a községi közlegelő közt fekszik. A bánya ez idő 
szerint Rzünetel, de azelőtt kőzetét építkezésre és kövezésre használták. 

1681. -- Lukarecz (RékáRi j.). 
a) Feketésszürke, finomszemű, gyéren aprólikacsos, tömör bazalt, 

dr. GÁLL JózsEF, főrendiházi tag birtokához tartozó kőbányákból, melyek 
a községtől 1 ·5 kmtrnyire D-re és ÉK-re fekszenek, a hol azok 1882-ben 
lettek megnyitva. A kőbányák egyike a Luzsena dűlőben fekszik 10 kilo
méternyire, másika pedig a Zabroni dűlőben 11 kmtrnyire a topoloveczi 
vasúti állomástól. A fejtett darabok átlag 0·40-0·.)0 köbmtr. nagyok és 
a bányák bérlői : DÉNES ZSIGMOND (Budapest) és KovÁcs MóR (Temesvár) 
évenkint 30,000 köbmtrt fejtetnek faragott utczaburkolati koczkakövekre, 
útkavicsolási és építési czélokra. Használják Temes és Torontál vármegye 
útépítéseihez, Temesvárt utczakövezetre és partvédelemre. 'fövábbá a 
környéken terméskő alakjában építkezésekhez és legújabban Budapesten 
az Erzsébet-híd budai feljárójának útburkolására is. (l\L K.Á. IV. 96, 98.) 

b) Ugyanolyan minőségű bazalt, a községi kőbányából, mely O·.:j 

kilométernyi távolságban DNy-felé 1892-ben lett megnyitva. Bérlője 

SzÁNTÓ LAJOS (Lukarecz), ki e bányában évenkint 7-8000 köbmtr. követ • 
fejtet koczkakövekre és útkavicsolási czélokra. 

1688. - Rebenbe1•g (Fehértemplomi j.). 
Zöldesszürke, aprószemű, kissé csillámos gnájsz, a községi igen régi 

kőbányából, mely a községtől 1 ·5 kmtrnyire DK-re fekszik. A kövek csak 
a szükséghez képest fejtetnek s csakis nyers, faragatlan állapotban hasz
náltatnak építkezésekre, alapfalazásokra és udvarok kikövezésére. 
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1689. -- Rebenberrg (Fehértemplomi j.). 
Barnássárga, középszemű, erősen meszes, szarmatakorú homokkő, 

tele kövülethéjak töredékeivel. E kőzet KREMSER et RICHTER (Fehértemplom), 
1881-ben megnyitott s a községtől 1 kmtrnyire ÉK-re fekvő kőbányájából 
való. A fejtett kőlapok mtrnél hosszabbak és évenkint 150 köbmtrt fejte
nek belőlük épületekhez, hidakhoz való faragott műköveknek és sír
keresztek számára. 

16~JO. - Szécsán11 (Vingai j.). 
a) Tarka, homokos-murvás, nagyobbrészt kvarcz- és kvarczitgörge

tegből álló, diluviális kavics, lücsKA AMBRUS 1894-ben megnyitott kavics
bányájából, mely a Valea Fibis oldalán 3 kmtrnyire DK-re fekszik. Éven
kint mintegy .)00 köbmtr. anyagot fejtenek itt vasúti és kocsiúti töltések 
ka vicsolására. 

b) Hasonló kavics, föANYIS lLLF.s 1895-ben nyitott kavicsgödréből, 
mely az előbbinek szomszédságában fekszik. Az évi termelés mennyisége, 
mely hasonló czélokra szolgál, évenkint itt is mint.egy 500 köbmtrt tesz ki. 

1691. - Sziklás (Rékási j.). 
a) Sötétszürke, finomszemű, majdnem tömött bazalt, Temesvár sz. 

kir. város 1882-ben nyitott kőbányájából. A kőbánya tulajdonképen körül· 
belül f)() fejtési helyből áll, melyek 1-2-3 kmtrnyire fekszenek a köz
ségtől É és Ny felé. A fejtett kövek 0·40-0·.)0 köbmtresek és az évi ter
melés mennyisége 32,000 köbmtr:, mit kövezőkoczkákra, részben pedig 
úti kavics előállítására használnak fel. 

b) KLEIN Mérn (Sziklás) 1893-ban megnyitott bányája 1 kmtrnyire 
fekszik É-nak s ugyanazon minőségű bazaltot tárja fel. Az évi termelés, 
mely nyers állapotban építkezésekre használtatik, körülbelül 200 köbmtr. 

e) KoY.fos MóR (Temesvár) 1895-ben nyitott bányát 1 kmtrnyire a 
községtől ÉNy felé és évi termelése 6000-7000 köbmtr., mit útburkolati 
kövek és úti kavics előállítására használnak. 

1692. - Szilas (Buziási j.). 
Zöldesszürke fillit, melyet a községi kőbányában fejtenek és közön

séges falazásokra használnak. 
1693. - Vantdia (Verseczi j.). 
Barnás. oolitos, porozus, jóformán kizárólag foraminiferákból álló, 

szarmatakorú mészkő, a község igen régi, 1 kmtrnyire É-re fekvő kő
bányájából. E kőzet összefüggő, nagykiterjedésű padokban fordul elő, úgy 
hogy belőle tetszésszerint fűrészelhetők ki a tömbök. Fűrészelése annál 
könnyebben eszközölhető, mivel bányanyirkos állapotban puha; kiszá1·adva 
azonban keményebbé válik. Évenkint csak mintegy 25 köbmtr. követ fej
tenek e bányában, mit fűrészelve, idomított darabokban főleg hidépíté
sekhez szoklak használni. 
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1694. - Varadia (Verseczi j.). 
Zöldes, középszemű muszkovitgnájsz a községi, igen régi kőbányá

ból, mely a községtől 1 kmtrnyire É-ra, a közlegelőn fekszik. A palásan 
hasadó kövek 0·60-0·80 mtr. 2 nagyságú, olykor mtrnél hosszabb táblák
ban is fejthető. Az évi termelés átlag 250 köbmtr., mit a községben nyers 
állapotban falazásokra szoktak használni. 

169/$. - Versecz r. t. v. 
a) Fekete és fehér, foltos-csíkos, öregszemű gnaJSZ, kiválott nagy 

orthoklászikrekkel, ú. n. szemes gnájsz, a verseczi Várhegy ÉNy-i lejtő
jéről, hol a Kudriczra vezető út mentén, :1-5 kmtrnyi távolságban a 
városnak három, GLÖCKNER J., WALTNER .J. és F1scHER J. verseczi lakósok
nak pedig 1-1 bányája van. A fejtett darabok nagysága 0·12-0·05 mtr.>< 
közt változik. Fejtés csak megrendelésre történik, évenkint bizonytalan 
mennyiségben. 

b) Világosabb színű, öregszemű gránitos gnájsz, fekete és fehér 
csillámmal, az ú. n. Majdán dűlőben, a várostól 8 kmtrnyire ÉK-re, a 
kudriczi út mellett fekvő városi kőbányából. 

Mind a két gnájszmódosulat terméskő alakjában építkezéseknél, 
úgyszintén kövezésre is használtatik. 

43. TOLNA VÁRMEGYE. 

1696. - Apáti \Völgységi j.). 
Vörös, öregszemű, nagy földpátjainál fogva porfirosnak mondható 

biotit-gránit (gránitit), a gr. APPONYI GÉzA (Hőgyész) uradalmához tartozó 
üveghutai kőbányából. Kellőképen feltárva, mükövek előállítására volna 
ezen kőzet alkalmas. 

169?'. - Máza (Völgységi j.). 
Szürkésfehér, finoman szemcsés biotit-amfibol-andezit. 
1698. - 1JIIÓ1·ágy (Völgységi j.). 
Vörös, öregszemű, porfirosan szemcsés biotit-gránit (gránitit), a 

községi kőbányából, melyet 1901-ben KORNIS KÁROLY (Budapest) nyitott 
és bérel. 

44. TORDA-ARANYOS VÁRMEGYE. 

1f>!J9. - Borév (Toroczkói j .). 
Fehéres, kristályos-szemcsés mészkő, a J ára-völgy szurdoki szo

rosából. 
1?'00. - Csü1•ülye (Tordai j.). 
Mostkori lejtőtörmelék, melynek anyagát a középeoczénkorú felső 

durvamész-rétegek szolgáltatják. E törmelékes kavicsban 1860 óta létezik 
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bánya, mely 3 kmtrnyire fekszik a községtől D-re. Tulajdonosa a csuru
lyei közbirtokosság. E mészkőtörmeléket kisebb mennyiségben fejtik és 
nyers állapotban utak kavicsolására használják. 

1101. - C.~ürülye (Tordai j.). 
Tarka, mészkő-kötőszerrel összetapasztott kvarczkonglomerát, átlag 

mogyoró nagyságú szemekkel, a szarmatakorú ú. n. feleki rétegek cso
portjából. A bánya, a melyben ezen konglomerátos homokkő e'Iőfordúl, a 
községtől 1 kmtrnyire fekszik É-ra és a községnek tulajdona. Megnyitásá
nak éve 1892. A kis mennyiségű évi termelést részint házak építésére, 
részint pedig utak kavicsolására használják. 

1102. -- H-idas (Felvinczi j.). 
a) Világos-sárga, aprószemű, ritkás, felső-mediterránkorú lajta

mészkő. A kőbánya, mely 1870-ben Hidas községe által nyittatott meg, 
1 kmtrnyire fekszik a községtől É-ra, a Székelykő hegység K-i oldalában. 
Ebben a kezdetleges kőbányában 0·5--1 ·0 köbmtr. nagyságú darabok fej
tetnek, évenkin_t átlag 90 köbmtr. mennyiségben, a melyet nyers állapot
ban falakhoz és alapozásokhoz, faragottan pedig lépcsők, vályuk, sírkövek 
készítésére használnak. A multban pedig a vasút építése alkalmával át
ereszek, hidak és egyéb műtárgyak építésére is használtatott. Magán
építkezéseknél 'fordán, Nagyenyeden, Balázsfalván stb. használták. 

b) Világos-sárga, aprószemű, ritkás felső-mediterránkorú lajta
mészkő. A kőbánya, mely a század eleje óta létezik, 2 kmtrnyire fekszik 
a községtől É-ra, a Székelykő hegység K-i oldalában; a kőbánya Felvincz 
vasúti állomástól 18 kmtrnyire fekszik. Tulajdonosa PoPA 'fönoR, ki e kő
zetet o·ö- --1 ·0 köbmtrea darabokban nyers és faragott állapotban ugyan
azon czélokra értékesíti mint az előbbi esetben. (M. K. Á. IV. 29.) 

1103. - Koppánd (Tordai j.). 
Szennyes fehérszínű, sötétzöldes augit·porfirit törmelékkel telt felső

mediterránkorú Iajtamészkő, gr. KÁROLYI SÁNDOR, budapesti lakos, kő

bányájából. _-\_ kőbánya, mely emberemlékezet óta áll használa.tban, 
:3 kmtrre fekszik a községtől Ny-ra, s a belőle fejtett nyers darabok a 
koppándi uradalmi intézőségtől építkezésre használtatnak. 

1'104. - Koppánd (Tordai j.)_ 
Hófehér, finomszemü gipsz, a felső-mediterránkorú mezőségi réte

gek csoportjából. A gipszbánya, mely 1890-ben nyittatott, Koppánd köz
ségtől 2 kmtrnyire DNy-ra, a községi legelőn fekszik. A bánya bérlője 
KRAusz JAKAB Tordán, 0·02-0·05 köbmtr. nagyságú darabokban évente 
mintegy 2-300 köbmtrt küld fel Budapestre és más helyekre. 

1105. - Lwnka \Toroczkói j.). 
Szürke, középszemű biotit-amfibol-dáczit. A kőbánya 1889-ben nyit

tatott meg, s Cs1sz.-í.R LA.Jos (M.-Vásárhely) tulajdona. A kőbánya a község-

D1·. Schafarzik F. A rna.Qya1· kólulnyák. 20 
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től 1 kmtrnyire É-ra, a torda-topánfalvi úttól pedig Ny-ra fekszik. E kőzet 
nagy tömbökben fordul elő, a melyekből 0·20 köbmtres járdakoczkát, de 
néha egészen 2·00 hosszú sírköveket is készítenek. 

1106. - Mészkő (Tordai j.). 
Hófehér, finomszemű gipsz, a felső-mediterránkorú mezőségi réte

gek csopo~tjából. Ez előfordulás dr. KocH ANTAL szerint (1. Torda vidéke 
magyarázó szöveg a m. kir. földt. int. részletes geol. térképének 19. zóna 
XXIX. rovat számú lapjához) 12 mtr. vastag, fehér rétegpadot képez. 
A községtől ÉNy-ra fekvő kőbánya, mely 1890-ben nyittatott meg, Mészkő 
község tulajdona. Bérlője KRAUSZ JAKAB (Tordán) innen is évente mint
egy 200-300 köbmtrt küld további feldolgozás végett Budapestre és más 
helyekre. 

1101. - Szind (Tordai j.). 
a) Világos sárgás-szürke, tömör, felső-mediterránkorú lajtamészkő. 

Ezen ősrégi kőbánya közvetlenül a község nyugati szélén fekszik. Tulaj
donosa Szind község, bérlője JóNÁs ELEK, Tordán. E bányában átlag 
1 ·2 köbmtres darabok termeltetnek, a melyek nyers alakban épületek ala
pozásához, pincze-falakhoz, részint pedig egész épületekhez használtatnak. 
Az évi átlagos termelés 6-8000 köbmtrre becsülhető. 

b) Világos barnásszürke, tömör, foraminiferás, felső-mediterránkorú 
mészkő, BoRs ALBERT, szindi lakós kőbányájából, mely a községtől 3 kmtr
nyire ÉNy-ra fekszik. A kőbányát, melyet 1893-ban nyitottak meg, JóNÁs 
ELEK (Torda) bérli. Ezen kőzet átlag 0·05-0·1 köbmtr. nagyságú darabok
ban fejthető, évenkint átlag 5-6000 köbmtr. mennyiségben, mi főleg mész
égetésre használtatik. 

1108. - Torda-Szt-LászlÓ (Alsó-járai j.). 
Barnásvörös, felső krétakorú mészkő, hippuritok fehér átmetszetével, 

az Aranyos völgy felső részéből. Ezen kőzet tetszetős színénél és rajzola
tánál fogva finomabb díszmunkákra volna alkalmazható. 

1'109. - '11úr (Tordai j.). 
Világosszürke, foltos, felső-jura-(malm-)korú mészkő. A kőbánya, a 

melyben ezen kőzet előfordul, a község tőszomszédságában, a Kőhegy nevű 
dűlőben fekszik és ősrégi idők óta van megnyitva. Tulajdonosa Túr községe, 
bérlője HoRovrnz SÁMUEL, Kolozsvárt. Ezen kőzet kisebbrészt építkezésekre, 
nagyobbrészt - évenként átlag 600 kavicsprizma - pedig útkavicsolásra 
használta tik. 

45. TRENCSÉN VÁRMEGYE. 

1110. - Alsó-Hricsó (Vágbeszterczei j.). 
Szürkésfehér, foraminiferás eoczénkorú mészkő, mely egyforma 

minőségben a községi és a GRüN KÁRoLY-féle bányákban, a községtől 
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1 ·5 kmtrnyire DK-re található. Az előbbi régi idő óta létezik, az utóbbi 
pedig 1894 óta. E két kőbányában évente átlag 1000 köbmtr. anyagot fej
tenek útkövezésre és kavicsolásra. 

1111. - AlsÓ-1lfélyesd (Vágbeszterczei j.). 
Szürke, finomszemű, erősen meszes, felsőkrétakorú homokkő (orlo

vei homokkő), a községtől 1 ·J kmtrnyire DNy-ra fekvő községi kőbányából, 
melyben évenkint átlag 900 köbmtr. követ fejtenek útépítésre, valamint 
épületi kőnek is. A bánya megnyitásának éve 1878. 

1112. -- Alsó-Mostyenecz (Vágbeszterczei j.). 
Szürke, kissé homokos, fehér mészpátei-es mészkő, a község tulaj

donát képező Szkalicze nevű kőbányából, mely 2 kmtrnyire Ny-ra fekszik. 
Évenkint az átlag 0·30-0·40 köbmtr. nagyságú kövekből 50-60 szekérrel 
hordanak el innen az állami út kavicsolására. 

1113. - Beczkó (rrencséni j.). 
Barnás-szürke, tömött, jurakori mészkő, a község tulajdonát képező 

kőfejtőhelyről, mely a községtől 0·5 kmtrnyire D-re fekszik. Neve Szka
licza. Évenkint több-kevesebb használtatik ezen kőzetből utikavics elő
állítására. 

1114. - Bella (Zsolnai j.). 
Barna, tömött, vékony fehér mészpáteres rétiai korú mészkő (kős

szeni mész), a községi, mintegy 2 kmtrnyire DK-re eső, 1880-ban meg
nyitott Hore Belly nevű kőbányából. A bányát EICHENBAUM IZRAEL (Várna) 
bérli, ki évenkint mintegy 500-800 köbmtr. mészkövet fejtet mészégetés 
czéljából. 

171:;. - Bellus (Illavai j.). 
Barnásvörös és szürke, tömött fehér mészpáteres jurakorú mészkő, 

a. községi, már emberemlékezet óta fenálló kőbányából, mely a Szlatina 
nevű dülőben, a községtől 3 kmtrnyire D-re fekszik. A termelt kövek ma
ximális nagysága 1 köbmtr. A termelés átlagos évi mennyisége 100 köbmtr., 
mit nyersen közönséges építkezésekre, megfaragva hidak és útátereszekre 
használnak. 

1116. - Bullatin (Kisznczaújhelyi j.). 
Szürke, meszes alapanyagú, mészpáteres, durva kvarczhomokkő, a 

felső-krétából 1orlovei homokkő), a községtől 1-3 kmtrre É-ra fekvő 
községi területekről, hol már 1865 óta iejtenek 0· 1-0·2 köbmtrnyi köve
ket, melyeket nyersen építkezésekre használnak. Az évi termelés mind
össze csak 30 köbmtrre tehető. A zsolnai posztógyár építésénél (18~17) 

azonban nagyobb mennyiségben alkalmazták e követ. (M. K. Á. IV. 10\J.) 
1711. - Brodn.Ó (Kiszuczaújhelyi j.). 
Világosszürke. tömött, neokomkorú (aptychus) mészkő. E litograf

kőszerű anyag GRI!IDI lURoLY (Rassó) kőbányájából való, mely 0·6 kmtr-
20* 
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nyire fekszik a községtől É-ra. A bánya 1865-ben lett megnyitva. A ter
melt kövek átlagosan 1-3 mmázsányiak. Nyersen építkezésekhez, össze
zúzva pedig útkavicsolásra használják. Évenkint mintegy 40 köbmtrt fej
tenek ~előle. 

1118. - DobT·a (Illavai j.). 
Sötétszürke, tömött, fehér mészpáteres liaszkorú mészkő, a községi, 

1840-ben megnyitott s tőle 0·25 kmtrnyire ÉK-ra fekvő Szkalicki nevű kő
bányából. Bérlője SzMETANA ADOLF, ki évenkint 2000 kbmtrt termeltet uti
kavics előállítása czéljából, továbbá ház- és bídépítkezésekhez. (M. K. 
Á. II. 2.) 

1119. - JJomanws (Vágbeszterczei j.l. 
Világosszürke, finomabb és durvább szövetű meszes dolomit eoczén 

korú konglomerátja (szulyói kgl.) gr. ERDŐDY IMRE (Galgócz) kőbányájából. 
A bánya 2 kmtrnyire fekszik ÉNy-ra a Vág-Beszterczére vezető út mellett. 
Nyers állapotban közönségesebb építkezésekre, faragva vízi művekre is 
használtatott. Jelenleg a bánya nem míveltetik. 

1?'20. - Drietoma ('frencséni j.). 
Világosbarna, tömött, fehér mészpáteres liaszkorú mészkő. CBo

RlNSKY-NrnzKY FILEMONA grófnő 1875-ben megnyitott kőbányájából, mely 
a községtől fél órányira Ny-ra, a Skalicki hegylegelőn terül el. Az átlagos 
évi termelés 50 kbmtr., mit összetörve úti kavicsúl használnak. 

1121. - Du,bkova. (Puchói j.). 
Szürke, kissé csillámos és meszes eoczénkorú homokkő, a községi 

kőbányából, mely 1 kmtrre fekszik ÉNy-ra. Bérlője PRESSER SA.LAl\ION, 
megnyitásának éve 1894. Ez a kőzet faragva síremlékekre, emlékkövekre, 
hídépítkezésekre stb. basználtatik. 

1122. - JJubnfott (Illavai j.). 
a) Barnás, liaszkorú mészmárga, a községi, 1871-ben megnyitott, s 

a községtől 0·5 kmtrnyire ÉK-re fekvő kőbányából, a melyből a fejtett kő
lapok csakis helybeli építkezésekre használtatnak. 

b) Barna, foltos mészmárga (pecten-lenyomattal), D'HARCOURT IPm
GENIA grófnő 1869-ben megnyitott kőbányájából, mely 0·15 kmtrnyire a 
községtől DK-re fekszik. Ezen kőbánya terményei csakis az uradalomban 
szolgálnak építkezésekre. 

1123. - Dubnictt (Illavai j.). 
Világosszürke, törmelékes, finomszemű liaszkorú homokkő, a község 

régi, annak DK-i oldalán 0·5 kmtrnyi távolságban fekvő kavicsoló bányá
jából, melynek terménye kerti utak kavicsolására szolgál. 

1124. -- Dwnajó (Kiszuczaújhelyi j.). 
Szürke, finomszerű, meszes, finóman csillámos és glaukonitos, eoczén 

(magura) homokkő, DEUCHT SAMU (Csacza) 1869-ben, a kassa-oderbergi 
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vasút közelében, 1 kmtrnyire a községtől Ny-ra, a Potocsna Grapa dűlőben 
megnyitott kőbányájából. Évenkint 2000 kbmtrt fejtenek, mit a kassa
oderbergi vasút r. t. építkezésekre használ. 

1?'25. - Fm·lmsd (Vágbeszterczei j.). 
a) Szürke, aprószemű, meszes, felső-kréta korú homokkő ( orlovei 

homokkő), az ú. n. Bas Kech urbéri telek tulajdonosainak kőbányájából, 
mely 1885-ben lett a községtől 0·2 kmtrnyi távolságban megnyitva. Éven
kint a. 0·25~-0·40 kbmtr. nagyságú kövekből mintegy 1000 kbmtrt fejte
nek különböző építkezésekre. 

/J) Barnásszürke, aprószemű, meszes, de helyenkint nagyobb kvarcz
kavicsokat is tartalmazó homokkő, a községtől É-ra, az országút mellett 
fekvő községi kőbányából, melynek kőzete hasonló czélokra szolgál, mint 

az előbbi. 
1?'2f). - FP:lső-KocskÓcz (Illavai j.). 
Barna, aprószemű, meszes és fehér mészpáteres, felső-kréta korú 

homokkő \orlovei homokkő), a községi, körülbelől 1845-ben megnyitott 
kőbányából, mely a községtől J ·5 kmtrre ÉK-re fekszik. A bánya neve 
~a.d noszicze. Évenkint mintegy 150 köbmtr. anyagot fejtenek belőle, 
mit nyersen és faragott állapotban a vasut építése alkalmával használtak, 
valamint hidak melletti partvédművek építésére is használnak. 

1?'2'i. - Ii'első-Lies-zkÓ (Illavai j.). 
Barna, aprószemű, meszes, felső-kréta korú homokkő \orlovei ho

mokkő), a községi, egynegyed órányira K-re fekvő kőbányából, melyet 
nyersen a helybeli építkezésekhez használnak. 

1'128. - Felső-Jtiélyesd (Vágbeszterczei j.). 
Szürke, középszemű, meszes, felső-kréta korú homokkő (orlovei ho

mokkő\, a községi régi s a községtől 0·8 kmtrre É-ra fekvő kőbányából, 
mel.'- azonban jelenleg üzemben nincsen. 

1129. - Felső-1Hotesfoz (Báni j.). 
Sárgás, eoczénkorú, nummulitos mészkő, a község régi kőbányájá

ból, mely közvetlenül a község nyugati oldalán fekszik. A termelt kövek 
atlag o-~0-0-35 köbmtr. nagyok, az évi termelés pedig :i50 köbmtr., mit 
alapfalazásokra és útkavicsolásra használnak. 

1730. - Felső-Most!Jenec-z (Vágbeszterczei j.). 
Dun-aszemű, eoczénkorú, meszes dolomit-konglomerát \szulyói kgl.), 

a községi, emberemlékezet óta létező s a községtől 3 kmtrnyire K-re fekvő 
Za uvozom nevű kőbányából. E kőbányát ez időszerint nem használják 

még útkavicsolásra sem. 
1731. - Felső-Ozor (Báni j.). 
Szürke. aprószemű, lazább összetartású piroxén-andezittufa, a köz

ség emberemlékezet óta fennálló kőbányájából, mely a községtől 2 kmtr-
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nyií:e ÉNy-ra, a Ruszkócz-féle buzódó dombos vonulat K-i oldalán fekszik. 
A termelt kövek átlag 0·25-0·40 köbmtr. nagyok; az évi termelés pedig 
500 köbmtr., mit ház és útépitésre használnak. 

1'1'82. - Felső-Szrnye (Puchói j.). 
Vörös, fehér mészpáteres, jurakorú mészkő. Ezen tömött, márvány

szerű mészkő DREHER ANTAL (Bécs) kőbányájából való, mely a megyei 
közút mellett és egyszersmind a vasuti állomás tőszomszédságában mint
egy 0·5 kmtrnyire fekszik a községtől. A bánya 1883-ban lett megnyitva 
és jelenleg P1SETTA G10vANNI BAPTISTA kőfaragónak van bérbe adva. E kőzet 
egészen 0·60 köbmtres darabokban fejthető. Eddigelé mészégetésre, út
kavicsolásra és vasuti töltések alépítményeihez használták; faragott álla
potban pedig vasuti műtárgyak készítéséhez és Trencsén-Tepliczen magas
építményekhez szolgált e kőzet. Az évi termelés 2000- 6000 köbmtr. 
(M. K. Á. IY. 3.) 

1'1'8.'J. - Hattne (Vágbeszterczei j.). 
Vöri:ses, középszemű, krinoidás dogger-mészkő, emberemlékezet óta 

a község tulajdonát képező s a községtől 0.5 kmtrre ÉNy-ra létező kőbá
nyából. E kőbányából a mészkő csak szükség esetén lesz fejtve, évenkint 
csekély és bizonytalan mennyiségben. Nyersen, mint épületkő alkal
maztatik. 

1'1'84. - Ilo'relicz (Csaczai j.). 
Szürke, többé-kevésbbé finomszemű, gyéren csillámos, kissé meszes, 

glaukonitos, eoczénkorú \magura) homokkő, DEUCHT SAllrt: (Csácza) 
1872-ben megnyitott kőbányájából, mely a Grapa-Potocsna dűlőben, az 
országút közvetlen közelében, a község mellett nyugatra fekszik. Évenkint 
500- 1 OOO köbmtrt fejtenek benne, mit nyersen és faragva házak. hidak 
építésére, valamint magasépítményekre is használnak. 

1'i'.'J/5. - Ilrabove (Vágbeszterczei j.). 
Szürke, aprószemű, meszes, felső-krétakmú homokkő (orlovei ho

mokkő), a község tulajdonát képező, 1870-ben megnyitott s tőle Ny-ra 
fekvő kőbányából, melyben különböző építkezésekre évenkint átlag 600 
köbmtr. anyagot fejtenek. Használják e követ a környékbeli műutak és 
műtárgyaiknak építéséhez és jókarban tartásához, továbbá mint termés
követ ~agy-Bittsén magasépítményekhez. A bánya bérlője GRi'.N K. (Rassó). 
(M. K. Á. IV. 1rn.) 

1'i'.'J6. --- Hricsó- Váral;ja (Vágbeszterczei j .). 
Világosszürke, foltos, felső-kréta korú mészkő. 
1'1'.'J'i'. - Hricsó-Vá1·a1ja (Vágbeszterczei j.). 
Barnásszürke, aprószemű, meszes, felső-kréta korú homokkő (orlovei 

homokkő), a br. POPPER LIPÓT örököseinek tulajdonát képező, 1884-hen 
megnyitott kőbányából, mely a községtől 1 kmtrre K-re, völgyben fekszik. 
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E bánya, mely azelőtt közönséges épületköveket szolgáltatott, jelenleg 
nincsen üzemben. 

1'1'38. -- Blava. 
Szürke, tömött, bitumenes, jurakorú mészkő, a község erdőbirtoko

sainak 1883-ban megnyitott kőbányájából, mely 2 kmtrre DK-re a Battyina 
nevű fenyőerdő tövében fekszik. Átlag 400 köbmtr. követ fejtenek itt, vala
mint az ide közel fekvő másik bányában is a felső-porubai völgyben, mit 
nemcsak nyersen, hanem műkövekké megfaragva, különböző építészeti 

czélokra használnak. 
1139. - Jablonófaltt (Vágbeszterczei j.). 
Barnásfehér, finomszemű, meszes és kovás, felső-kréta korú márga, 

a községtől 1 ·4 kmtrre Ny-ra, a községi 1880-ban megnyitott kőbányából. 
Átlag 800 köbmtrt fejtenek e bányában útkavicsolásra, de részben épít-
kezésre is. · 

1140. - K'is-Kolacsin (Illavai j.). 
Szürke, az elválási lapokon vasrozsdasziníl, liaszko1·ú mészmárga, 

a községi, 1890-ben megnyitott kőbányából, mely a községtől 0·2 kmtrre 
DK-re fekszik. Ez a kőzet csakis a község saját építkezési czéljaira szolgál. 

1141. - Kis- Uf!yics (Vágbeszterczei j.). 
Barna, aprószemü, meszes, felső-kréta korú homokkő (orlovei ho

mokkő), a községi, 1888-ban megnyitott kőbányából, mely o·5 kmtrnyire 
fekszik a községtől DK-re. Az évi átlagos termelés 30 köbmtr., mit nyers 
állapotban kizárólag partvédművek építésére, csekély részben pedig alépít
ményeknek faépületek alá használnak. 

1142. - Krivoszúd-Bodovka (Trencséni j.). 
Vörhenyesfehér, diaszkorú kvarczit-homokkő, a községi, 1890-ben 

a Szobotyistye dűlőben, a községtől 1 kmtrre É-ra megnyitott kőbányá
ból, a melyben évenkint átlag 40-50 köbmtr. kő fejtetik. Ezen kőzet nyers 
állapotban védművekre, gátakra és községi utakra használtatik. 

1143. - Lédecz (Illavai j.) 
Barna, tömött, kovás, jurakorú mészkő, LÉDECZI SCHENK ADOLF, 

1888-ban megnyitott bányájából, mely a községtől 3 kmtrnyire ÉK-felé 
fekszik. Ezen anyag portland-czement készítésre szolgál és évenkint mint
egy :!5t Hl köbmtrt fejtenek belőle. 

1 'i' -14. - Libo,rcsa-Dvorecz (Puchói j .). 
Világosbarna, eoczénkorú homokkő, a Skalka nevű lelethelyről. 
1145. -- Lisz,icza \Zsolnai j.). 
Barna, vasokkeres, meszes, finomszemű, felső-kréta korú homokkő 

(orlovei homokkő), mely a község körül bárhol fejthető és község lakóitól 
közönségesebb falazásokhoz használtatik. 
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1'1'46. - L;yetrtva-Lucska (Zsolnai j.). 
Sárgásfehér, hasadozott, finomszemű, felső-kréta korú (chocs) dolo

mit, a községi kőbányából, mely 0·2 kmtrnyire fekszik a községtől DK-re, 
közel a megyei úthoz. Átlag 50 kbmtrt fejtenek e bányában, mit mészége
tésre használnak. 

114'1'. - Luki (Puchói j.). 
a) Szürke, fi.nomszemű, kissé csillámos és meszes, eoczénkorú, ma

gma homokkő, Sz1TÁNYJ ERNŐ (Vaszka) kőbányájából, mely a községtől 

1 kmtrnyire Ny-ra, a Strazsna Chorkor dii.lőben fekszik. E kőzet nyers és 
faragott állapotban használtatik, még pedig síremlékekre, járdakövekre és 
mindenféle építkezésekre. 

b) Ugyanazon kőzet fordul elő a szomszédos bányában is, mely az 
előbbi mellett fekszik és embere:r;rilékezet óta létezik. Felhasználása ugyan
olyan, mint az előbbi kőzeté. Mind a két bányát TAUSZK ALAJOS (Lissza) 
bérli. E bánya 1883 óta szünetel. 

1148. ·- Machnács (Báni j.) 
Szürke, fi.nomszemű, felső-kréta korú (chocs) dolomit, gr. GEWERN 

Goswrn (Felső-Motesicz) kőbányájából, mely a községtől 5·5 kmtrnyire 
É-ra, a Machnács-hegy D-i oldalán fekszik. A termelt kövek 0·16-0·30 köb
mtr. nagyok. Az évi termelés kitesz 200 kbmtrt, mit kizárólag útkavicsolásra 
használnak. A bánya megnyitásának éve 1889. 

114!J. - Milochó (Vágbeszterczei j.). 
Szürke, aprószemű, kissé meszes, felső-kréta korú homokkő (orlovei), 

a község tulajdonát képező, emberemlékezet óta létező Sztavna nevű 
kőbányából, mely a község É-i végétől 1 kmtrnyire É-ra fekszik. A fejt
hető darabok átlagos nagysága o·30-0·50 kbmtr. Ezen kőzet több év előtt 
útkavicsolásra használtatott; jelenleg azonban szünetel a bánya. 

11/'.50. - Misén (Illavai j.). 
Szürke, litografkőtömöttségű, palás, neokom (aptychus) mészkő, a 

községi, 1886-ban megnyitott s tőle 0·5 kmtrnyire ÉK-re fekvő kőbányá
. ból, a melyből évenkint átlag 100 kbmtr. anyagot fejtenek útkavicsolásra 

és alapzatépítésre. 
111'$1. - Mm•va-Lies-zkÓ (Trencséni j.). 

1Világosbarna, liaszkorú, crinoidás mészkő, mely a községtől 2 kmtr
nyire ÉK-re két kőbányában fordul elő, a melyek közül az egyik gr. PoN
GRÁCZ EnÉé (Révfalu). a másik pedig .a községé. Mind a két bánya 1830-ban 
lett megnyitva. A fejtett kő mennyisége évenkint átlag 80 kbmtrre rúg, 
mit házalapozásokra és útkavicsolásra használnak. 

11l52. - Morva-Lies-zkó (Trencséni j.). 
Barna, kissé meszes, aprószemű, felső-kréta korú kárpáti homokkő, 

BERGER MóR (Alsó-Szernye) kőbányájából, mely a községtől 3 kmtrnyire 
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fekszik DK-re. A kőbánya, mely csak magánhasználatra szolgál, 1880 óta 
létezik. 

1';',l),'1. - Nagy-Kolacsüi (Illavai j.). 
Szürke jura-mészkő, a községi, igen 1'égóta fenálló bányából, mely 

a községtől 0·2 kmtrnyire fekszik DK-re. Ez a kőzet csupán csak a köz
ségben alkalmaztatik nyersen, mint épitőkő. 

1'i'li4. - Nagy-Kolacsin (Illavai j.). 
Barnás, felső-kréta korú (chocs) dolomit, ANDAHÁZY PÁL 0·2 kmtr

nyire DK-re fekvő igen régi kőbányájából, melynek kőzete kizárólag csak 
az uradalomban talál alkalmazást. 

11' ö/;, - NamJ- U.qyics (Vágbeszterczei j.). 
Szürke, aprószemű, meszes, felső-kréta korú homokkő (orlovei ho

mokkő!, a községi, 1835-ben megnyitott kőbányából, mely 1 kmtrnyire 
DK-re fekszik. Az évi kőtermelés változó, egészen 300 kbmtrig (1889). 
Eddig csak nyers állapotban használták épületekhez, útkavicsolásra és 
partvédművekhez. 

11'/;6. - Xe1ne.~-K11assó (Vágbes.z.terczei j.). 
a) Világosbarnás, durvaszemű, eoczénkorú, meszes dolomit-konglo

merát (szulyói konglomerát). A Hole vrh nevű kőbánya, mely már em
beremlékezet óta létezik, a nemes-kvassói lakosok tulajdona. Fekvése 
2 kmtr. D-re. E bánya jelenleg nincsen használatban. 

b) Hasonló kőzet a Rohata Huboké nevű bányából, mely a V1s
:!ol'YOVSZKY és KvAssn családok tulajdona. Ez időszerint azonban ezen igen 
régi bánya, melynek anyaga kavicsolásra alkalmas volna, szintén szünetel. 

1151. - Nenisova (Puchói j.l. 
a) Világosbarnás, szemcsés, jurakori mészkő, egyes szarukőerekkel. 

A bánya, mely a r. kath. plébánia és PnNo PÁL tulajdonosoké, 1866-ba.n 
lett a \1ára-folyó jobb partján megnyitva. Távolsága a községtől 1 ·5 kmtr., 
a hozzáférés azonban rossz, mert a bányán kívüli talaj süppedékes. Éven
kint 15-20 kbmtr. követ fejtenek egészen 0·75 kbmtr. nagyságban, mit 
nyersen védgátak és házalapozásokra használnak, faragva pedig vasúti 
műépitkezésekre is alkalmas. 

'1) Hasonló, szintén szarukőeres mészkő fordul elő a községtől 

o·)'; kmtmyire É-ra, a Vlára-folyó mellett fekvő Szobotiscsó nevű kőbá
nyában. mely 1885-ben lett megnyitva s melynek kőzete, évenkint átlag 
120 kbmtr., közutak kavicsolására és házalapozásokra szolgál. 

1ili8. --- Nezl>utl-Lucsl.Yt (Zsolnai j.). 
Sötétes-barna, fehér mészpáteres, bitumenes, tömött, rétiai korú 

mészkő, a községi, 1 kmtrnyire K-re fekvő kőbányából, melyben a kassa
oderbergi vasút ezámára termelnek zúzott kavicsot. Ezt a pányát 1873-ban 
nyitották meg. 

''!' 
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11/}fJ, - Nezbud-Lucska (Zsolnai j.). 
Szürkésfehér, finoman szemcsés, felső-kréta korú (chocs) dolomit, a 

község É-i tőszomszédságában fekvő községi kőbányából, melyből LANG 

SAMu (Sztrecsnó) bérlő úti kavicsot termeltet. A bánya megnyitásának 
éve 1873. 

1160. - Noszicz (Puchói j.). 
Szürke, aprószemű, meszes, felső-kréta korú homokkő ( orlovei ho

mokkő), a községi, mintegy 1835-ben megnyitott s a község K-i végén, 
hegyoldalban fekvő kőbányából, melyből évenkint átlag 300 kbmtr. követ 
fejtenek magasépítményekhez, részint pedig a Vág vize melletti partvéd~ 

művek építéséhez. 
17'61. - Okrut (Vágbeszterczei j.). 
Szürke, aprószemű, meszes felső-kréta korú homokkő (orlovei ho" 

mokkő), a községi, 1883-ban megnyitott bányából, mely 0·5 kmtrnyire, a 
községtől K-re fekszik. Rendes kőbánya-üzem nincsen, a bánya megnyi
tásakor mintegy 60 kbmtr. követ fejtettek építkezésre és partbiztosítá
sokhoz. 

1162. -- Orlové 1Vágbeszterczei j.). 
Szürke és sárgás, finomszemű, meszes, felső-kréta korú homokkő 

(orlovei homokkő), a község tulajdonát képező, igen régi kőbányából, mely 
tőle 0·5 kmtrnyire É-ra fekszik. A fejthető kövek méretei a köbmtrt érik 
el. Rendszeres bányaüzem nincsen, évenkint jelenleg csak mintegy 
40 kbmtr. lesz fejtve partvédművek építésére. 

1168. - Pastina-Závada (Vágbeszterczei j.i. 
Barna, apróbb szemű, meszes czementű, eoczénkorú kvarcz és mész 

konglomerát \szulovi konglomerát), a község tulajdonát képező régi, s 
tőle 0·6 kmtrnyire Ny-ra fekvő kőbányából, mely azonban jelenleg szü
netel. 

1164. - Peklina \Vágbeszterczei j.). 
Világosszürke, durvábbszemű, meszes kötőszerű, eoczénkorú mész 

és kvarcz konglomerát (szulovi konglomerát), a községi régi s tőle o·5 
kmtrnyire ÉK-re fekvő bányából, mely azonban jelenleg üzemben nincsen. 

1165. - Pelyvás (Vágbeszterczei j.). 
Szürke, tömött, fehér mészpáteres, bitumenes, liaszkorú mészkő, 

a Kis-Maninban, a községtől 0·5 kmtrnyire DK-re fekvő kőbányából, mely 
br. POPPER tulajdona, ki azt 1875-ben nyittatta meg. Az átlag o·30--0·40 
kbmtr. nagyságban fejthető kövekből évenkint mintegy 1500 kbmtrt fej
tenek útkavicsolási czélokra. 

1'166. - Pelyvás (Vágbeszterczei j. ). 
Világosba~nás, tömött, jurakorú mészkő, a községtől mintegy 0·2 

kmtr. távolságban DK-re a Kis-Maninban, a hol hg. HoHENLOHE \Rassó) 
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1881 ·ben nyittatott kőbányát. E helyen évenkint 1000 kbmtrt termelnek 
úti kavics előállítása czéljából. 

11'61. - Pely,oás (Vágbeszterczei j.). 
Szürke, aprószemű, meszes, felső-kréta korú homokkő (orlovei ho

mokkő) a község tulajdonát képező, 1875-ben megnyitott kőbányából, mely 
tőle 1 kmtrnyire D-re fekszik. Évenkint átlag 1200 kbmtr. követ fejtenek 
benne 0·40--0·6o kbmtr. nagyságban, különböző építkezési czélokra. 

1168. - IJech<; (Puchói j.). 
a) Húsvörös, tömött, fehér mészpáteres, jurakorú mészkő, a községi 

kőbányából, mely a községtől 3·5 kmtrnyire ÉNy-ra, a Bzoviki nevű tájon 
fekszik, hol az l 865- hen lett megnyitva. A termelt kövek átlagos nagy
sága egészen 0·80 kbmtr., az évi termelés mennyisége 80--100 kbmtr., 
mit csupán nyers állapotban, fa1·agatlanúl használnak alépítményekre és 
közutak kavicsolására. 

b) Fehéres, tömött, szarnkő-gurnós jura-mészkő, MAJERSZKY BÉLA 
18%-ben megnyitott Bzoviki nevű kő bányájából, mely a községtől 3 kmtr
nyire ÉNy-ra fekszik. E kőzet csupán közutak kavicsolására használtatik. 

1169. - Podluzsány 1.Báni j.l. 
Szürkés-fehér. finomszemű, felső-kréta korú 1 chocs) dolomit, gr. ZAY 

ALBERT (Zay-Ugrócz 1 kő bányájából, mely 3 kmtrnyire É-ra, a Zlobini erdő 
ÉNy-i oldal<in fekszik. _\ termelt kő, évenkint átlag 550 kbmtr., útkavi
csolásra szolgál. E bánya igen régi. 

1rro. -- Polw;~j<' (Zsolnai j.). 
Hamvasfehér dolomit-lü;zt :f. krétakorú chocs-dolomit), a községtől 

t ·6 kmtrnyire ÉNy-ra, a megyei út mellett fekvő Tuszta bora nevű 
községi dolomitbányából, melyből RoTTERMANN SA~rn (Zsolna) évenkint. 
min~gy 100 kbmtrnyi anyagot szikvízgyártásra szitáltat. 

11'11. - Porubka (Zsolnai j.). 
Barnás, foltos, tömött, alsó-kréta korú mészkő (neokom aptychus 

mészkő), a községi, 1 ·6 kmtrnyire K-re, közel a vármegyei úthoz fekvő s 
1886-ba.n megnyitott Sztrány nevü kőbányából, melyből RUTTKAY EMIL 
sztránszkei lakos évenkint mintegy WJO kbmtr. anyagot uti kavics előállí
tására fejtet. 

171.'!. - Prerl-niér \·\"ágbeszterczei j.). 
Barnás. tömör. kövületes, krétakori mészkő, a községi Szkalka 

nevű kőbányából. mely a predmér-nagybittsei vasúti állomástól fél kmtr
nyire fekszik. Bérlője Gni'x Iü.RoI.Y \ Rassó !, ki évenkint mintegy 1500 kb
mtr. követ töret mit terméskő alakjában partvédőművek és műutak építé
sére használnak. 1 M. K. A. IY. 10.) 

ltr:.:. -- Predmér (Yágbeszterczei j.). 
Szürke, aprószemü, meszes, felső-kréta korú homokkő (orlovei 
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homokkő), a községi, 1868-ban a községtől 1 kmtrnyire ÉK-re megnyitott 
kőbányából, melyben évenkint átlag liOO köbmtr. követ fejtenek közön
séges építkezésekre, valamint útkövezésre és kavicsolásra. 

1'i''i'4. - Prejtha (Illavai j.) 
Vörhenyes, fehér mészpáteres, liaszkorú mészmárga, a községi, 

régóta létező kőbányából, mely 0·2 kmtrnyire DK-re fekszik. E kőzet csakis 
helybeli építkezésekre szolgál. 

1'i''i'l$. - Rajec:-t (Zsolnai j.). 
Világos és sötétebb barna, bitumenes, fehér mészpáteres, jura 

mészkő, a községi kőbányákból, melyeknek neve és fekvése a következő : 
a) Laskovecz, 2 kmtrnyire É-ra; b) Kjapeszka, :1 kmtrnyire É-ra és 
1:) Vojtova, 2 kmtrnyire DNy-ra. Ezen anyagok nyersen nagyobb darabok
ban falazásokra vagy összeaprítva úti kavicsnak használtatnak. A bányák 
régiek. 

1'i''i'6. -~ Rajec:-t (Zsolnai j.). 
Barnásfehér, felső-kréta korú ( chocs-) dolomit-porond, a község 

Baranova nevű kavicsoló bányá;jából, mely ;{ kmtrnyire DNy-ra fekszik. 
Ezen anyag csakis útkavicsolásra használtatik. A bánya régi. 

1'i"l'i'. - Rassó (Vágbeszterczei j.). 
Szürke, meszes homokkő a felső-krétából (orlovei homokkő), a köz

sé-g tulajdonát képező, 1885-ben megnyitott kőbányából, mely 3 kmtrnyire 
fekszik a rassói völgyben D-re. Évenkint átlag 500 köbmtr. követ fejtenek 
benne különböző építkezési czélokra. 

1'i"i18. - R01me (Bittsei j.). 
a) Világos-barnás, aprószemű, meszes és kissé csillámos, eoczénkorú 

magura-homokkő, BrnscsÁR PÁL Bjesc;iári kőbányájából, mely a község
től félórányira É·ra, a vármegyei út mellett fekszik, hol az 1891-ben lett 
megnyitva. A termelt kövek átlagosan 0·27 mtr'; nagyok s vagy nyers 
állapotban vagy pedig nagyjából megfaragva bázalapozásokra vagy part
védművek építésére szolgálnak. Az évi termelés átlag :'.!00 köbmtr. 

b) Barnásszürke, aprószemü, meszes és gyéren csillámos magma· 
homokkő, a MomLÁK BoRBÜA Pod peklom nevű kőbányájából. mely út 
mentén, \4 órányira fekszik a községtől ÉK-re. A fejtett darabok átlag 
0·29 mtr3 nagyok; évenkint 150 köbmtrt termelnek, mit szintén a fent
említett czélokra használnak. E bánya 1880-ban lett megnyitva. 

e) Világos-szürke, aprószemií, mészkarbonátnélküli, glaukonitszemes 
magma-homokkő, a KoLÁRIK GÁSPÁR tulajdonát képező, s a községtől 

2 órányira É felé, a vármegyei út mentén fekvő és Szemetesen inneni· 
nek nevezett kőbányából, melyből a fentiekhez hasonló czélOkra évenkint 
200 köbmtr. követ fejtenek. Megnyitásának éve 1890. 

d) Ugyanolyan, de kissé meszes kőzet GRUSPIER JÁNOS Szemetesen 
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túli kőbányájából E bánya szintén a vármegyei út mentén É-ra, a köz
ségtől 11

;4 órányira fekszik. Ebből a kőbányából évenkint 110 köbmtr. 
követ termelnek. Megnyitásának éve 1880. 

1'i'i9. - Rovne (Bittsei j.). 
Szürke, jól rétegzett, finomszemű, meszes homokkő, a felső-kréta

korból, tele finom glaukonitszerncsékkel. A Pri podkrivacsi nevű bánya, 
mely a vármegyei út mentén \ 4 órányira fekszik a községtől D-re, GYuRisI 
GYÖRGY tulajdona, ki azt 1891-ben nyittatta meg. A fejtett kövek átlag 
o·5ö mtr3 nagyok s nyers állapotban használtatnak részint házalapozá
sokra és partvédművek építésére, részint pedig útjavításra is. Az évi ter
melés 100 köbmtr. 

1'180. - Rozson-J.Hiticz (Báni j.). 
Szürkésfehér, szemcsés, felső-kréta korú (chocs-) dolomit, a községi 

kőbányából, mely közvetlenül a község Ny-i oldalán fekszik. E kőzet 

csakis útkavicsolásra szolgál, még pedig évenkint átlag 150 köbmtr. 
mennyiségben. 

1 1rs1. - Rozson-,.Yeporácz (Báni j.). 
Barnás, finoman szemcsés, felső-kréta korú ( chocs-) dolomit, a köz

ség közvetlenül .Ny-i oldalán fekvő községi kőbányából, melyből évenkint 
átlag 300 köbmtr. anyagot fejtenek útkavicsolásra. E bánya igen régi. 

1'1'82. - Szkaln (Trencséni j.). 
Barna, tömött jura-mészkő, fehér mészpáterekkel és sötét szarukő

kiválásokkal, a községi, 2 kmtrnyire D-re fekvő kőbányából, mely 1889-ben 
lett megnyitva. E helyen évenkint átlag 250 köbmtr. követ fejtenek, mit 
falazásokboz és útkavicsolásra használnak. 

1rs:J. - Sznazsniczn (Kiszuczaújhelyi j.). 
Yilágos-szürke, litografkőszerűen tömött, neokomkorú (aptychus-) 

mészkő, a községi, 1860 óta fennálló kőbányából, mely a község É-i tő
szomszédságában fekszik E kőzet nyers állapotban építkezésekre és út
ka.viesolásra szolgál. Az évi termelés 10 köbrntr. 

118.J. - &tl'azsó (Zsolnai j.). 
Szürke, meszes, kötőszerű homokkő a felső-krétából (orlovei homokkő), 

a községi kőbányából, mely o·4 kmtrnyire fekszik ÉNy-ra. Bérlője TROSZT
LER KÁ.RoLY 1Chumecz). A fejtett kövek átlag 0·4 köbmtresek, az átlagos 
évi termelés pedig 1500 köbmtr., mit nyers állapotban építkezésre hasz
nálnak. A kőbánya 188:-2-ben lett megnyitva. 

1'1'85. - &t·recsnó (Zsolnai j.). 
Sötétbarna., tömött, vékony fehér mészpáteres, bitumenes, rétiai korú 

(kösszeni} mészkő, a községi Siroka szkala nevű bányából, mely O·ti. kilo
méternyire fekszik a községtől DK-re. E bányát 1840-ben nyitották meg 
s jelenleg ERNYEI MIHÁLY bérli, ki az átlag 0·25-0·50 mtr3 nagyságban 
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fejthető kövekből évenkint körülbelül 110 köbmtrt használ fel mész
égetésre. 

1186. - Strecsnó (Zsolnai j.). 
Szürkésfehér, majdnem tömött, felső-kréta korú (chocs-) dolomit, a 

községi Tureczka nevü kavicsoló bányából, mely 0·1 kmtrnyire fekszik 
a községtől ÉK-re, a vármegyei út mellett. Megnyitásának éve 1870. Bér
lője LÁNG SAMU, ki évenkint mintegy 1000 köbmtr. útra való anyagot 
termeltet belőle. A kőzet egyes üregeiben apró dolomit-rhomboederek 
fordulnak elő. 

118r. - Szulyó-Hradna (Vágbeszterczei j.\. 
Barnásfehér, tömött, felső-kréta korú mészkő, a község tulajdonát 

képező igen régi kőbányából, mely a községtől 0·4 kmtrnyire D-re fekszik. 
Évenkint mintegy 1200 köbmtr. mészkövet fejtenek benne égetett méRz 
előállítására és építkezésekre. 

1188. - Szu1f.yó-Hradna, (Vágbeszterczei j.). 
Szennyes-szürkés, aprószemü, finoman likacsos meszes dolomit- és 

kvarczszemekből álló, eoczénkorú homokkő, a Cserni patak nevű kő
bányából, mely özv. FREIBERGER SÁRA tulajdona. A bánya távolsága a nagy
bittse-predméri vasúti állomástól 8 kmtr. A bánya új, de minden meg
kivánható méret fejthető belőle. (M. K. Á. IV. 11fi, 117.) 

1189. - Szvinna (Báni j.). 
Szürke, aprószemű piroxén-andezittufa, D'HARCOURT lFIGENIA grófnő 

igen régóta létező kőbányájából. A kőbánya 2 kmtrnyire fekszik Ny-ra, a 
Háj nevű erdőben. Évenkint a 0·30- 0·50 mtr3 nagyságban fejthető kövek
ből 400 köbmtrt termelnek, mit nyersen és faragva ház-, hid- és útépítésre 
használnak. 

1190. - Szvrcsinovecz (Csáczai j.). 
Zöldesszürke, aprószemű, meszes, gyéren csillámos, glaukonitos 

(némely rétegében azonban glaukonitszemek és mészkarbonátnélküli), 
eoczén homokkő (magura-homokkő), ErcHENWALD MIHÁLY 1869-ben meg
nyitott kőbányájából, mely a községtől E-ra, a Slahorov patak dűlőben, 
az állami út mellett a 227. és 228. kilométer között fekszik. Évenkint 
20--40 köbmtrt fejtenek e bányában, mit részint nyersen, részint ki
faragva, hidépítéseknél használnak. 

1191. -- Trencsén sz. kir. város. 
Szürkésfehér, finomszemű dolomit (felső-kréta korú chocs-dolomit), 

a városi, 1 kmtrnyire K-re, a Beziny nevű erdőben fekvő Sokolice kő

bányából. E bányának anyaga kizárólag útkavicsolásra szolgál s az évi 
termelés átlagosan 1000 köbmtrre tehető. 

1192. -· Trencsén-7-'eplfoz (Puchói j.). 
a) Szürke, homokos mészkő az alsó-krétából, a községi, 1871-ben 
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megnyitott s tőle 0·5 .kmtrnyire fekvő bányából, a melyben évenkint átlag 
500 köbmtr. követ fejtenek, mit útkavicsolásra és alapfalazatokra hasz
nálnak fel. 

ú) Ugyanazon a tájon, de valamivel közelebb van a községnek még 
egy kőbányája, a melyben hasonló kőzet fordul elő. 

1193. - Trsztye (Illavai j.). 
Barnásszürke, meszes eoczén kvarczhomokkő, a Hore pruzsinka 

nevii s a községtől DK-re fekvő két kőbányából. Az egyik BoLLMANN 
FRIGYESÉ, ki bányáját 1885-ben nyitotta meg és útkavicsolás szempontjá
ból mívelteti, a másik HoLY JÁNOSÉ, kinek 1887-ben nyitott bányájából 
épületi köveket is fejtenek. 

1194. - Tunezsicz (Illavai j.). 
Világos-szürke, jurakorbeli, krinoidás mészkő, BJEL JAKAB 1850-ben 

megnyitott kőbányájából, mely 1 kmtrnyire a községtől DK-re, völgyben 
fekszik. Az évi átlagos kőtermelés 200 kbmtrt tesz ki, mit részint építke
zésekre. részint pedig törve úti kavicsnak használnak. 

1'195. - Tu/1•ot1'idvori (Zsolnai j.). 
Hamvas, likacsos, felső-kréta korú (chocs-) dolomit, a M1LECZ JÁNOS

féle (Zsolna) s a községtől mintegy 1 ·3 kmtrnyire ÉK-re fekvő Háj nevű 
kőbányából, melyböl évenkint körülbelül 25 köbmtr. anyagot használnak 
fel útkavicsolásra és mészégetésre. E bánya a visnyóival függ össze és 
1879-ben lett megnyitva. 

1196. - T.11erchova (Zsolnai j.). 
a) Szürkéssárgás, aprószemű, meszes, eoczénkorú dolomit konglo

merát 1szulovi kongbmerát), a községi Pod szokolje nevű kőbányából, 

mely a községtől 2·;) kmtrnyire DNy-ra, a törvényhatósági úttól pedig 
f)"/.) kmtrnyire D-re fekszik. E kőbánya 186.'5-ben lett megnyitva és azóta 
ezen kőzet könnyű faraghatása miatt bizonyos közkedveltségre tett szert. 
A.Uagosan 1 mtr. nagyságú darabokban fejthető. Készítenek belőle sír
köveket, szoboralapzatokat, műépítkezésekhez való műköveket. Legnagyobb 
része azonban nyersen használtatik házak és védgátak falazásához. Az 
évi termelés körülb6lül 500-700 köbmtrre tehető. A bánya bérlője CzIN
GEL RICHTAROV ADüI. 

b) Az említetten kívül Tyerchován még a Hattye, Vratna és Podolin 
nevű köbányák is léteznek, melyekben hasonló minőségű követ fejtenek. 
Az utóbbit, mely t ·4 kmtrnyire fekszik Várna vasúti állomástól, RAUTTER 
M1KLós (Zsolna) bérli. Felha8ználták e követ a budatini vashíd építésé
nél 1879-ben, a kassa-oderbergi vonal hidjainál, a sztrecsnói alagútnál, a 
kiszucza-ujhelyi vasúti hídnál stb. (M. K. Á. IV. 10ö., 107.) 

1'191. - Vág-Besztercze. 
Világos-barna, jura-mészkő, a községi, emberemlékezet óta fennálló 
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Kravincze nevű kőbányából, mely 3·5 kmtrnyire fekszik K-re és a mely
ből évenkint 150-200 szekér útra való kavicsot termelnek. 

1'198. - Vág-Besztercze. 
Sárgásbarna, aprószemű, meszes, felső-kréta korú homokkő (orlo

vei homokkő), a községi Dedovecz nevű kőbányából, mely a községtől 

2 kmtrnyire D-re, emberemlékezet óta létezik. Az átlagos évi termeMs 
450 kbmtr., mit építkezésekre és a Vágpartok biztosítására használnak. 

1'199. - Vág-Héve (Vágbeszterczei j.). 
Szürke, tömött, fehér mészpáteres, liaszkorú mészkő, a községi 

Manin nevű bányából, mely 2 kmtrnyire K-re, a Manin-hasadékban 
fekszik. A bánya bérlője GRÜN KÁROLY (Rassó), ki évenkint mintegy 500 
köbméter anyagot fejtet országutak kavicsolására. 

1800. - Vág-Héve (Vágbeszterczei j.). 
Szürke, aprÓszemű, meszes, felső-kréta korú homokkő 1orlovei 

homokkő), a községtől DK-re, a község és Vág-Besztercze közti ország
úttól pedig 2 kmtrnyire K-re, a Maninhegység felé eső Toraczki nevű 
kőbányából, melyet a község e helyen 1H8?í-ben nyittatott meg. Az átlag 
0·5-0·6 köbmtr. nagyságú kövekből évenkint mintegy 200 köbmtrt fej
tenek különböző építkezési czélokra. 

1801. - Vág-Pollhrágy (Vágbeszterczei j.). 
Szürke, aprószemű, meszes, felső-kréta korú homokkő (orlovei 

homokkő), a br. PoPPJ<JR-féle 187tí-ben megnyitott kőbányából, mely 0·25 
kilométernyi távolságban, a podhrágyi vár ~y-i oldalán fekszik. Az átlag 
0·60 köbmtr. nagyságban fejthető kövekből évente átlag 500 köbmtr. lesz 
fejtve különböző epítkezési czélokra, valamint viczinális utak építésére. 

1802. - Visny<) (Zsolnai j.). 
Hamvas, likacsos, felső-kréta korú tchocs-1 dolomit, a PoLLÁK MóRICz

féle s a községtől 1 ·0 kmtrnyire D-re fekvő kőbányából, mely a turotri
dvori Haj nevűvel összefüggésben. van. Megnyitásának éve 1879; az évi 
termelés 25 köbmtr., útkavicsolásra és mészégetésre szolgál. 

1803. - Visz-0laj (Illavai j.). 
Sötét, barnásszürke, tömött, bitumenes jura-mészkő, a községi, 

mintegy 1S35-ben megnyitott kőbányából, mely a Pruzsina felé vezető 
viczinális út mellett, a községtől mintegy 2 kmtrnyire KDK-re fekszik. 
Évente 250 köbmtr. követ fejtenek e bányában, mit építkezésre és út
kavicsolásra használnak. 

1804. - Zárjecs (Puchói j.). 
Világos-szürke, tömött, neokomkorú (aptychus-) mészkő, a községi, 

2 kmtrnyire D-re fekvő kőbányából, melyből évenkint átlag 200 köbmtr. 
anyagot fejtenek úti kavics előállítására. 
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18015. - Zay- Ugrócz (Báni j.). 
Világos-szürke, finomszemű, felső-krétakorú (chocs-) dolomit, ZAY 

ALBERT gróf 1895-ben megnyitott kőbányájaból, mely a községtől 0·5 kilo
méternyire DK-re, a Szobotne nevű dűlőben fekszik E kőzet kizárólag 
útkavicsolásra szolgál és 1895-ben 900 köbmtr. termeltetett. 

46. TURÓCZ VÁRMEGYE. 

1806. - Alsó-Stubnya (M.Jsócz-zniói j.). 
Feketésbarna, fehér mészpáteres rétiai korú kösszeni mészkő (kösz

szeni rétegek). 
180'1. - Alsó-Stubn11a (Mosócz-zniói j.). 
Sárgásszürke, réteges, váltakozva finomabb és durvább szövetű 

tajtköves andezittufa a község alsó végétől 1 kmtrnyire fekvő Bvora 
nevű bányából, a melynek tulajdonosa Körmöcz sz. kir. város. Megnyitá
sának éve ismeretlen. E puha tufa, mely szükség esetén 2 köbméter nagy
ságú darabokban is fejthető, úgy nyers, mint faragott állapotban épület
kőnek használtatik, de csakis fedél alatti falakhoz. Az évi termelés átla
gosan 400 köbmétert tesz ki. 

1808. - Álsó-Turcsek (Mosócz-zniói j.). 
a) Kékesszürke középszemü, aprólikacsos piroxén-andezit a Stosz

wasser nevű bányából. E bánya, mely Körmöcz sz. kir. városé, Alsó
Turcsek községtől 2·3 kmtrnyire•ÉNy-ra, az út K-i oldalán feksúk. A kőzet 
1 köbméternyi nagyságú darabokban is fejthető s úgy nyers, mint pedig 
faragott állapotban használható; a vasút építése, vagyis 1881-2 óta 
azonban ritkán vétetik igénybe. 

b) Szürke, aprószemü, tömör piroxén-andezit. E kőzet a Szt.-Antoni 
kőbányából való, mely 1889-ben nyittatott meg, mint Körmöcz "sz. kir. 
bányaváros tulajdona. A bánya 2·0 kmt.rriyire fekszik ÉNy-ra az út K-i 
oldalán s a benne átlag 0·3 kbmtr. nagyságban fejthető darabok rendesen 
csak zúzott állapotban használtatnak útkavicsolásra. 

1809. - Blatnicza (Szt.-márton-blatniczai j.). 
Világos-okkersárga színű, tömött, fehér mészpáteres kréta mészkő 

(chocs-mészkót A bánya tulajdonosa br. PRÓNAY DEzső, megnyitásának 
éve ismeretlen. Fekvése Blatniczától 0·800 kmtrnyire keletre, neve Ple
sovicza. Az átlag O·:!O mtr. nagyságban fejtett darabok összezúzva a köz
útak kavicsolására szolgálnak. 

1810. - LezsjahÓ (Mosóez-zniói j.). 
A beküldött da.rab barnás, finoman kristályos szövetű mészkötő· 

szerrel összetartott durva dolomitkonglomerát-ra enged következtetni, 
s valószinünek Iá.iszik, hogy ezen előfordulás a pontusi korú édes-

Dr. Schafarzik F. -l magyar ióbányák. 21 
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v1z1 mész és konglomerát-lerakódások sorába tartozik. A kőbánya, a 
melyből a minta való, a községnek és a közalapítványi uradalomnak 
közös tulajdonát képezi. Fekvése a közút 16·1 kmtrnél lévő útelága
zásától EOO mtrnyir.e DNy-ra. Az átlag 0·35 mtr. nagyságban· fejthető 
darab.ok nyersen és faragott állapotban híd- és magasépítésekhez hasz
náltattak. A bánya azonban jelenleg szűnő· félben van, mit a beküldött 
dolomitrög hasadozottságát és a konglomerát durvaszemüségét tekintve, 
nem is lehet csodálni. 

1811. - Háj (Mosócz-zniói j.). 
Barnás-szürke, tömött, gyéren crinoideáktól származó mészpátlapocs

kákat magába záró, liaszkorú mészkő. A kőbánya, mely Hvorka néven 
ismeretes, Háj községtől 2 kmtrre felfelé (DK-re), a törvényhatósági úttól 
pedig 4 kmtrnyire fekszik. Tulajdonosa Háj községe, megnyitásának éve 
ismeretlen. A fejtett darabok maximálisan 0·50 mtr. átmérőjűek. E mészkő 
részint építőanyagul, részint pedig mészégetésre szolgál. Átlagos évi ter
melés 500 köbmtr. 

1812. - Ivánkafalu (Mosócz-zniói j.). 
Diluviális kavics a Turócz-folyó síkságából. A kavicsdarabok a 

keleti és délkeleti hegységek fehér chocsdolomitjától és sötétebb neokom 
és liaszmészköveiből erednek s átlag 15 cmtr. maximális nagyságúak. 
A Zavodje nevű kavicsbánya, mely igen régi és Ivánkafalu tulajdonát 
képezi, 3 kmtrnyire fekszik a községtől K-re, a divék-moskóczi út nyugati 
oldala közelében. Átlagos évi termelés' 200 kmtr., a mit útkavicsolásra 
használn_ak. 

1818. - Jas1tenm,oa (Mosócz-zniói j.). 
Feketés-szürke, palás, kissé márgás mészkő, finom, fehér mészpátere

zettel a rétiai szisztéma korából (kösszeni rétegek'. A kőbánya a községé, 
megnyitásának éve ismeretlen. A bánya Jaszenovától 0·2 kmtrnyire fek
szik és benne a kőzet 1 ·5 mtr. hosszú és 0·10-0·15 mtr. vastag lapokban 
fejthető. A lapokban elváló mészkő, mely nemesebb czélokra is alkalmaz
ható volna, eddigelé csakis útkavicsolásra és égetett mész előállítására 

használtatik. Évi átlagos termelés 500 köbmtr. 
1814. - Kis-Csepcsén (Mosócz-zniói j.). 
Diluviális kavics. A beküldött kavicsdarabok részint fehér chocs

dolomitból, részint vörös neokom mészmárgákból és szürke aprószemü 
piroxén-andezitből valók. Az igen régi Hrbi nevű kavicsgödör körülbelül 
0·4 kmtrnyi távolságban fekszik a községtől. Tulajdonosa Kis-Csepcsén 
közönsége. Az egészen 20 cmtr. nagyságú szemekből álló kavics nyers 
állapotban útkavicsolásra használtatik. 

181/'). - Mosócz (Mosócz-zniói j.). 
Fehér, igen finomszemü, majdnem tömött krétakorú mészkő (chocs-
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mészkő). A bánya 2 kmtrre fekszik a községtől (K-re) és Podszkala név 
alatt ismeretes. Tulajdonosa Mosócz községe, mely az 1 mtr. nagyságú 
darabokig fejthető mészkövet részint építési czélokra, részint pedig mész
égetésre használja. Az évi termelés azonban igen csekély. 

1816. - Mosócz (Mosócz·zniói j.). 
Világos-szürke, aprószemü mészkő- és dolomit-görgetegből álló poli

gén konglomerát a pontusi emeletből. A bánya Krupczova néven isme
retes és Mosócz községnek képezi tulajdonát; megnyitásának éve isme
retlen. Fekvése a községtől 2·0 kmtrre keletre. A legnagyobb fejthető 
darabok 1 ·5 mtr. átmérőjűek. Faragott állapotban e bánya kőzete úti mű-· 
tárgyak és egyéb építkezösekre alkalmas. Évi átlagos termelés 500 köbmtr. 

181'1'. - Polerjéka (Mosócz-zniói j.). 
Világosszürke, tömött, felső-triaszkorú mészkő, finom fehér mész

páterezettel. A kőbánya, mely a községtől körülbelül 0·1 kmtrnyire fek
szik, Hvorka néven ismeretes és 1893 óta van megnyitva. A O·SO kbmtr. 
maximális nagyságú darabok a környéken házépítésre, összezúzva pedig 
úti kavicsul használtatnak. Az évi termelés átlagosan 200 köbmtrre tehető. 

1818. - Ruttka (Szt.-márton-blatniczai j.). 
Barnás-fehér, aprószemü, jól rétegzett édesvízi mészkő, mely szem-

. előtt tartva a hasonló minőségü közeli bisztricskai előfordulást (Congeria 
friangularisszal, Vivipara Sadlerivel s más alakokkal), valószinüleg szin· 
tén pontusi emeletbeli. A rétegesség mentén elnyult likacsok láthatók 
finom mészpát bekérgezésekkel. A kőbánya, a melyben ezen mésztufa 
előfordul, a Dupnó nevet viseli és a község tulajdona. Megnyitásának éve 
ismeretlen. A bánya 3·0 kmtrnyire fekszik a községtől. Ezen mészkő, 
mely eltekintve a likacsaitól, különben tömör, eddig kizárólag a közút 
ka.vicsolására használtatik. 

1819. - Ruttka (Szt.-márton-blatniczai j.). 
Zöldes, középszemü gránit. Ezen igen szivós kőzet szemcsés ele

gyében víztiszta, repedéses kvarcz, apróbb zöldes és nagyobb fehér föld· 
pátok és végre gyűrődött zöld chlorit-lemezkék vesznek részt. Külleme 
prot-Oginszerű. E kőbánya, mely Ruttka közbirtokosságának képezi tulaj
donát, a községtől ÉNy-ra, a zsolna-priekopa-kralováni közút 0·500 kilo
méterétöl az út mentén délnyugatra fekszik; neve Ferhaszova. A bánya 
megnyitásának éve ismeretlen. Anyaga átlag 0·30 mtr. átmérőjű darabok
ban nyers állapotban építési czélokra használtatik. 

1820. - Stubnya-fürdő (Mosócz-zniói j.). 
Yilágoe-szörke, aprószemü mészkő és dolomitgörgetegből álló konglo· 

merát, mely a legnagyobb valószinüséggel a tmóczi medenczében, egyéb 
hasonló előfordulások analogiájára, pontusi korúnak tekinthető. E kőbánya, 
mely a Kráeznahorka nevet viseli és Körmöcz sz. kir. város tulajdona, 

21* 
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Stubnya-fürdő és az út 14·829 kmtrétől 1 ·5 kmtrre K-re fekszik. :Ezen 
konglomerát, mely nyers és faragott állapotban építkezésre használható, 
1881-ben történt megnyitása óta kizárólag Körmöcz város czéljaira szolgál. 

1821. - Suttó (Szt.-márton-blatniczai j.). 
Szennyes-fehér, tömött, de hasadozott, meszes és mészpáteres kréta

korú dolomit chocs dolomit). A kőbánya, mely Suttó község tulajdona, 
a zsolna-príekopa-kralováni közút 22-dik kilométerénél, közvetlen az út 
mellett, ÉNy-ra fekszik. Az itt átlag 0·5() mtr. nagyságban fejtett darabok 
tovább felaprítva útkavicsolásra szolgálnak. 

1822. - &t.-György (Mosócz·zniói j.t 
Diluviális kavics. A beküldött kavicsdarabok részint szürke, mezo

zoos mészkövektől, részint pedig szürke aprószemü piroxén-andezitektől 
erednek. A kavicsgödör, mely 1891-ben nyittatott meg, a községtől és a 
lezsjahó-zsjári úttól jobbra (K-re) fekszik. Tulajdonjoga jelenleg per alatt 
van. Az 1-10 cmtr. nagyságú szemekből álló kavics csakis a megnyitási 
években használtatott útak kavicsolására. 

1823. - Szlován (Mosócz-zniói j.). 
Sárgás-fehér, durvább poligén konglomerát egészen diónagyságú 

szemekkel. Alkotó részeit dolomit és mészkőgörgetegek képezik, a melyek 
kristályosan szemcsés mészkötőszerrel vannak egymással összetapasztva. 
Tekintve ezen konglomerát előfordulásának helyét, valamint szemelőtt 
tartva a bisztriczai pontusi édesvízi mészkövet, ezen közetünk is a leg
nagyobb valószinűséggel pontusi korú. A kőbánya, mely a község tulaj
donát képezi, 0·320 kmtmyire fekszik tőle nyugatra. Megnyitásának éve 
ismeretlen. Az átlag 0·30 mtr. nagyságú darabokat nyers állapotban épí
tési czélokra használják. 

J_824. - Szucsány (Szt.-márton-blatniczai j.). 
Szürkés-fehér, hasadozott krétakorú dolomit (chocs dolomit), a köz

ségtől O·SO kmtrnyfre K-re fekvő Podszkala nevű bányából, mely ScHuLz 
.LAJOS tulajdona. E bányában átlag 0·30 mtr. nagyságú darabokat termel
nek, a mit összeaprítva kizárólag útkavicsul használnak fel. 

1825. - Tót-Próna (Mosócz-zniói j.). 
Feketés-szürke, tömött, felső-hiaszkorú mészkő. A Lorecz nevű 

kőbánya, mely a községtől 1 ·4 kmtrre ÉK-re és a lezsjahó-zsjári ország
_úttól 200 mtrnyire nyugatra fekszik, VELITS GYÖRGY által 1895-ben nyit
tatott meg. A fejtett darabok átlag 50 cmtr. nagyok és részint házépítke
zésre, részint pedig összezúzva útkavicsnak használtatnak. 

1826. - Valcsa (Mosócz-zniói j.). 
Vöröses, diaszkorú kvarczhomokkő a Szvoczoszka Jalva velka Jolina 

erdőrészből. 
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182?'. - Valcsa \Mosócz-zniói j.). 
Tarka, de átalában világosszinű aprószemű poligén konglomerát, 

mely dolomit, mészkó és rnárgadarabkáknak szemcsés mészkötőszerrel 

való összetapasztása folytán jött létre. Ezen konglomerát, szem előtt tartva 
a bisztricskai pontusi édesvízi mészkövet, a legnagyobb valószínűséggel 

szintén a pontusi emelet édesvizi tagjának tekinthető. A kőbánya, mely 
Valcsa községtől 0·500 kmtrre fekszik ÉNy-ra, FoLKUSHÁZY GÁBOR tulaj
dona. Ezen átlag o·30-0·40 mtr. nagyságú darabokban fejthető kőzet, 

részint nyersen, részint pedig megfaragva építési czélokra használtatik. 
Az évi termelés átlagosan 400 köbmtrre tehető. 

. 1828. - VriczkÓ (Mosócz-zniói j.). 
Sötét, barnás-szürke, tömött, fehér mészpáteres, liaszkorú mészkő; 

a községi kőbányából, mely a gajdel-pribóczi közút 3-dik kmtrénél, vízen 
túl az úttól 60 mtr. távolságban fekszik. Az átlag 0·25 mtr. nagyságú da
rabokban fejtett kőzet nyers állapotban és összezúzva csakis a közel fekvő 
közút kavicsolására szolgál. 

1829. - Vriczkó (Mosócz-zniói j.). 
Fehéres, igen apró szemű, majdnem tömött, felső-triaszkorú dolo

mit. Ezen, különben hasadozott kőzet, a Vriczkó község felé való útelága
zástól 0·225 mtnyire DNy-ra fekvő és a község tulajdonát képező kő
bányában fordul elő; megnyitásának éve ismeretlen. Az átlag 0·25 mtr. 
nagyságban fejthető darabok eddig csak egy ízben használtattak partbizto
sítási munkálatokhoz. 

18.'lO. - Znió- Váralja (Mosócz-zniói j.). 
Világosbarnás és sötétebb szürkés, tömött, triaszkorú mészkő. Egyes 

minták feketés színűek, finom fehér erezéssel. 
1831. - ZnitÍ-Váralja (Mosócz-zniói j.). 
Barnás, szivacsos-likacsos, félkemény, negyedkori édesvízi mészkő 

(mészmfa). 

47. UDVARHELY VÁRMEGYE. 

1832. - Homoród-Almás (Udvarhelyi j.). 
Szürkésfehér, tömött, malmkorú mészkő, az almási mészkőbányá

ból, mely a községtől 2 kmtnyire keletre fekszik és a helybeli közbirtokos
ságnak tulajdona.. A bánya megnyitásának éve ismeretlen. A termelt 
kődarabok nagysága. 0·3-1 ·5 mtr 8• Ezek felaprított állapotban mészége
tésre használtatnak. 

1833. - Já1wsfmva (Homoródi j.). 
Szürkésfehér, aprószemű, apró tajtkőrészecskékben gazdag andezit

tufa, a közbirtokosság kőbányájából, a mely 1 kmtnyire DNy-i-a fekszik. 
Megnyitásának éve ismeretlen. A termelt darabok átlagos nagysága 0·5 
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mtrs, a maximális pedig 3·0 mtr 3• A mi kevés egy év alatt termeltetik, 
az faragott állapotban épületköveknek és nagyobb sírköveknek lesz fel
használva. 

1884. - .ZJ!Eagyar-Hermány (Homoródi j.). 
Vörös, öregszemű biotit-amfibol-andezit, PETŐ FERENcz bérletét ké

pező kőbányából. E kőzet nyersen kinagyolva és részben faragottan is 
különböző építkezésekhez használtatik. 

1885. - Máréfalva (Udvarhelyi j.). 
Világosbarna, középszemű amfibol-piroxén-andezit. A kőbánya, 

mely a Czekendoldalban 5 kmtrnyire fekszik a községtől K-re, Máréfalva 
közbirtokossága tulajdonát képezi. A termelt kövek kavicscsá törve, feltöl
tésre használtatnak, évenkint kb. 1500-2000 mtr 3 mennyiségben. 

1886. Nagy-Galamb/alva (Kereszturi j.). 
Sárgás, aprószemű, meszes, szarmatakarú kvarczhomokkő. Rend

szeres kőbánya nincsen, hanem csak a felületről szedik a követ, 1 kmtr
nyire a községtől K-re, a Vágáspatakból, melyet csakis a község lakói 
használnak saját építkezési czéljaikra. 

188'1. - Oroszhegy (Udvarhelyi j.). 
Barnás, részben . szürke, ritkás szövetű amfibol-piroxén-andezit 

(brecsiás tufából ?). A kőtermőhely, a honnan a minták származnak, az 
egész községet körül veszi. Ezeken a helyeken, a melyek Oroszhegy köz
ség tulajdonát képezik, emberemlékezet óta fejtik a követ. E kövek oly 
nagy méretűek, hogy nemcsak közönségesebb emlékkövek és épületkövek, 
hanem lépcsőfokok és kapufélfák is kerülnek ki'belőlük. 

1888. -,--- Parajd (Udvarhelyi j.). 
a) Feketés·szürke, tömör piroxén andezit. A bánya a tulajdonos 

Parajd községtől 14 kmtrnyire fekszik K-re, a hol 1855 körül megnyit
tatott. Jelenleg azonban szükséglet híján e bánya teljesen szünetel. 

b) Vörösösbarna, szivacsos-salakos piroxén andezit (brecscsiás tufá
ból?). A kőbánya Parajd községé, a melytől 1 kmtrnyire É-ra fekszik. 
A bánya 1860 óta áll fenn. A termelt kövek nagysága a 0·2--0 5 méter 
közt változik, és ezek különösen épületanyagul szolgálnak. 

1889. - Szederjés (Kereszturi j.). 
Világos-szürke vagy sárgás színű, csillámos, meszes, szarmatakorú 

homokkő. A kőbánya, mely a közbirtokosság tulajdona, 2 kmtrnyire fek
szik a községtől K-re. A termelt darabok átlagos nagysága 0·3-0 5 mtr 3 

és az évi termelés kb. 300 mtr 3-t tesz ki. A bánya különben nem rendes 
üzemű. E kőzet nyers állapotban építkezésekre szolgál. 

1840. - s~entegyházas-Oláhfalu (Udvarhelyi j.). 
Világos· szürke, középszemű piroxén-andezit. A kőbánya Szentegy

házas-Oláhfalu község folajdona. Neve erőspataki kőbánya és fekvése 11,11 
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kmtrnyi a községtől K-re. A bánya igen reg1 es emberemlékezet óta áll 
fenn. A termelt kövek átlagos nagysága 0·1-0·5 mtr 8 közt váltakozik, 
és az évi termelés átlag 2000 mtr 3-re tehető, a mely részint építkezések
hez, részint pedig útfeltöltésre szolgál. 

1841. - Zsombor (Homoródi j.). 
Világos-zöldes, aprószemű, kissé meszes dáczittufa. A kőbánya, 

melyben ezen tufa előfordul, Zsombor községtől mintegy 2 kmtrnyire 
ÉNy-ra, a Tekenyő nevű dűlőben fekszik. E kőfejtő, melyet 1894-ben 
nyitottak, a község tulajdona, s miután a bánya még kezdetléges, sem a 

·kövek nagysága, sem pedig az évi termelés mennyisége felől megállapo
dott véleményt még nem lehetett formálni. Nyers állapotban különben 
falkőnek, gazdasági épületek stb. emelésére szolgál ezen kőzet. 

48. UGOCSA VÁRMEGYE. 

1842. - Aranyos (Tiszáninneni j. ). 
Sötétszürke, aprószemű piroxén-andezit, a községi kőbányából, 

melynek anyaga útkavicsolásra és helyi építkezésekre szolgál. 
1843. - Eg·res (Tiszáninneni j.). 
Poligén, alluviális kavics, mely kvarcz, kárpáti homokkő és andezit

görgetegből áll. E kavicstelep Egres község tulajdona s bányául 1890-ben 
lett feltárva. Távolsága a községtől 1 kmtr. D-re. Az évi termelés 500 
kbmtr., mit utak javítására használnak. 

1844. Fekete-Patak (Tiszáninneni j.). 
Poligén, alluviális kavics, mely túlnyomólag kárpáti homokkő-, ke

vesebb kvarcz- és alárendelten gnájsz-görgetegből áll. E kavics a községi 
1891-ben megnyitott kavicsbányából való, mely a községtől 0·5 kmtrnyire 
K-re fekszik. Évenkint átlag 200 kbmtr. kavicsot ásnak benne, mit a köz
utak kavicsolására használnak. 

1841>. - Felső-Sárad (Tiszáninneni j.). 
Sötétszürke, középszemű piroxén-andezit, a községi kőbányából, 

melynek anyaga útkavicsolásra és helyi építkezésekre szolgál. 
1846. - Gytila (Tiszántúli j.). 
a) Violás, középszemű, lithoiditos andezit, az 1895-ben megnyitott 

és az ev_ ref. egyház tulajdonát képező kőbányából, mely a községtől 

1 ·5 kmtrnyire DK-re, a ritusi hegy Ny-i oldalán fekszik. Az évi termelés 
mintegy ~00 kbmtr., mit építkezésekre használnak. 

b) Yiolásazürke, lithoiditoa andezit, Foa.A.RASSY ZsrnMoND (Csepi), 
1880-ban megnyitott köbányájából, mely 2 kmtrnyire DK-re fekszik. 
Évenkint mintegy !50 kbmk követ fejtenek benne, mit építkezésre, híd
építésre és utak kavicsolá.sára használnak. 

1 
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e) Hasonló kőzet GoLDENBERG ZELMAN és ÜLÁH PiL 1892-ben meg
nyitott kőbányájából, mel:; mintegy 1 kmtrnyire a községtől D-re fekszik. 
E bányában évenkint kb. 120 mtr 3 követ fejtenek, mit hidakhoz, magas 
építményekhez, valamint útak kavicsolására is használnak. 

184';'. - HömlÖcz (Tiszántúli j.). 
Sötétszürke, fluidális szövetű, réteges-palás piroxén-andezit, KoR

csmszKY GYÖRGY (Szászfalu) kőbányájából, mely évenkint bizonytalan 
mennyiségben útkavicsolásra, alapozásokra és kútkirakásra szolgál. 

1848. - Királyháza (Tiszántúli j.). 
Halványviolás, sávos, lithoiditos andezit, GoLDBERGER DEZSŐNÉ, · 

1869-ben megnyitott kőbányájából, mely a községtől 0·2 kmtrnyi távol~ 

ságban, a Várhegy DK-i oldalán fekszik. Évenkint 250-300 mtr-t ter
melnek e bányában, mit építkezésre használnak. 

1849. - Kis-Gérc:.,e (Tiszántúli j.). 
Májbarna, aprószemű, tömör piröxén~andezit, az 1880-ban meg

nyitott községi kőbányából, mely a községtől mintegy 4 kmtrnyire fekszik 
DK-re, ország-út mellett. Az évi termelés átlag 150-200 mti· 3, mit épít
kezéshez és útak kavicsolásáboz használnak. 

18/50. - K-is-Kupány (Tiszáninneni j.). 
Sötétszürke, aprószemű piroxén-andezit, a községi kőbányából, 

mely 1872-ben a Tisza mellett, a községtől 1 kmtrnyire DK-re lett meg
nyitva. Az évi átlagos termelés 300 kbmtr., mit épület-alapozásokra és út-
építésre használnak fel. "' 

18/H. - Kis-Rákócz ~Tiszáninneni j.). 
Szürke, középszemű piroxén-andezit, a községi, 1880-ban megnyi

tott kőbányából, mely a községtől 2 kmtrnyire ÉK-re fekszik. Az átlagos 
évi termelés 20 kbmtr., mit a községben alapozásokra és útjavításra hasz
nálnak. 

1852. - Komlós-Sellő (Tiszántúli j.). 
Sötétszürke, aprószemű, fluidális szövetű piroxén-andezit, ÜNIKA 

SÁNDOR, 1894-ben megnyitott kőbányájából, mely a községtől 2 kmtrnyire 
Ny-ra fekszik. A palásan törő kőzet változó mennyiségben útkavicsolásra 
termeltetik. 

1853. -- _Magyar-Kom.iáth (Tiszáninneni j.). 
Sötétszürke, középszemű piroxén-andezit, a községi, 1888-ban a 

községtől o·5 kmtrnyire megnyitott kőbányából, melynek jelenlegi bérlője 
ScHRANCZ JózsEF és TSA. Az évi termelés mennyisége változó és a fejtett 
kövek útkavicsolásra és épületalapozásokra használtatnak. 

1854. - Nagy-Rákócz (Tiszánínneni j.). 
Barna, középszemű piroxén-andezit, a gör. kel. egyház, 1880-ban 

megnyitott kőbányájából, mely a községtől 2 kmtrnyire K-re az Imszti 
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csüka dűlőben fekszik. Az évi termelés átlag 300 kbmfr., mit alapfala
zásokra, utczakövezésre és útkavicsolásra használnak. 

1855. - Nar1y-Rákóc.z (Tiszáninneni j.). 
Világos-szürke, apró, középszemű andezittufa, a községi, 1870-ben 

megnyitott kőbányából, mely a községtől 3 kmtrnyire K-re, a Dolni Ko
vács nevű dűlőben fekszik. E kőzetből évenkint kb. 200 kbmtr. használ
tatik faragottan és nyersen különböző építkezésekre. 

1856. - Nagy-&őllős (Tiszáninneni j.). 
a) Barnásszürke, középszemű piroxén-andezit, a városi, 1872-ben 

megnyitott kőbányából, mely a várostól 1 kmtrnyire DK-re, az ú. n. Fe
kete-hegy D-i részén fekszik. Az évi termelés 360 kbmtr., mit nyers álla
potban épületalapozásokra és útkavicsolásra használnak fel. 

b) Barnásszürke, aprószemű piroxén-andezit, br. PERÉNYI ZsIGMOND, 
1879-ben megnyitott kőbányájából, mely az előbbinek közelében, a város
tól 1 kmtrnyire DK-re, az ú. n. Nagykő alatt fekszik. A bánya bérlője 

REICHMANN ÁRMIN (Debreczen), az évi termelés kb .. 600 kbmtr., mit u. o. 
czélokra használnak fel, mint a fentebbit. 

e) Barnás, aprószemű, aprólikacsos piroxén-andezit, ATZÉL hí.szLó, 
1891-ben megnyitott kőbányájából, mely a várostól 1 kmtrnyire DK-re, 
a Fekete-hegy D-i oldalán fekszik. Az évi termelés 300 kbmtr., mit épület
alapozásokra és utczakövezésre használnak. (M. K. Á. I. 236-238.). 

185';'. - Rakasz (Tiszáninneni j.). 
a) Szürke, igen finomszemű, majdnem tömött piroxén-andezit, 

GLASZNER JózsEF (Budapest), 1872-ben megnyitott kőbányájából, mely a 
községtől DK-re, a huszti út mellett fekszik. Az átlagos évi termelés 3000 
kbmtr., mit épületalapozásokra és útépítésre használnak. 

b) Középszemű piroxén-andezit, a községi bányából, melynek anyaga 
hasonló czélokra szolgál. 

1858. - Sr1lánk (Tiszáninneni j.). 
a) Szürke, középszemű piroxén-andezit, gr. ZsELÉNSZKY RÓBERTNÉ, 

1850-ben megnyitott s a községtől 2·5 kmtrnyire ÉK-re, a komjáthi-út 
mellett fekvő kőbányájából. Évenkint mintegy 200 kbmtr. követ törnek e 
bányában, mit nagyobbrészt épületek alapozására használnak fel. 

b) Vörhenyes, középszemű piroxén-andezit, a gör. kath. egyház, 
1850-ben megnyitott kőbányájából, mely a községtől 0·5 kmtrnyire ÉK-re, 
a komjáthi-út mellett fekszik. Ezen kőbánya évenkint átlagosan 200 köb
méter útépítésre való anyagot szolgáltat. 

e) Sötétszürke, aprószemű piroxén-andezit, a községi, 1850-ben 
megnyitott kőbányából, mely a Szalva-patak partján, a községtől három 
kilométernyire DK-re fekszik. E kőbányából évenkint mintegy 150 kbmtr. 
anyagot használnak útkavicsolásra. 

1. 
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18.'$9. - Szfrma (Tiszáninneni j.). 
Kvarcz és túlnyomóan kárpáti homokkő-görgetegből álló alluviális 

kavics, a m. kir. állami vasutak (Budapest) tulajdonát képező s 1894-ben 
megnyitott kavics bányájából, mely a községtől mintegy 1 kmtrnyire ÉK-re 
fekszik. Az átlagos évi termelés 500 kbmtr., mit a vasuti töltések kavi
csolására használnak. 

1860. - ':Pamás- Vá1·alja (Tiszántúli j.). 
Szürke, aprószemű piróxén-andezit, a vármegye 1894-be'n megnyi

tott kőbányájából, mely a községtől l kmtrnyire Ny-ra, a Szőlő-hegyen 

fekszik. Az évi termelés átlag 400 kbmtrenkénti kavicsolásra használtatik. 
1861. -- Tisza- Qjlak (Tiszáninneni j.). 
Poligén, alluviális kavics, mely kvarcz, kárpáti homokkő- és gyé

. rebben andezit-görgetegből áll. E kavics a községi, igen régi kavicsbányá
ból való, mely a községtől 0·25 kmtrnyire Ny-ra, a Tisza partján fekszik. 
Az évi termelés kb. 500 kbmtr., mit útkavicsolásra használnak. 

1862. - Tur-Terebes (Tiszántúli j.). 
1,t) Barna, majdnem tömött piroxén-andezit, GENG JózsEF és TÁRSAI, 

1865-ben megnyitott kőbányájából, mely a Körömszedő-hegy alján, kö
rülbelii.l 5 kilométernyire K-re fekszik. Ezen kőbánya anyaga kavicsolásra 
szolgál. 

b) Szürke, aprószemű andezit, a községi, igen régi kőbányából, 

mely kb. 5 kmtr. távolságban a Kis-hegyen fekszik. Anyaga szintén út
kavicsolásra, néha azonban kútkirakásra is használtatik. 

1863. - VM•écze-Rákospatak (Tiszántúli j.). 
Violás, aprószemű, lithoiditos andezit és szürke, tömött, táblásan 

hasadó piroxén-andezit, a két község közös tulajdonát képező kőbányából, 
mely a Magyar Északkeleti Vasut építésekor 1870-ben lett a községtől egy 
kilométernyire K-re megnyitva. A bérlők JózsEF JAKAB és FRIED MAJER, a 
kik az anyagot épületek, kútak és utak építésére szokták szállítani. 

49. UNG VÁRMEGYE. 

1864. - AJsó-Donwnya (Ungvári j.). 
Májbarna, középszemű, tömör, de mállásnak induló piroxén-ande

zit, a községi, 2 kmtrre ÉNy-ra fekvő, 1865-ben megnyitott kőbányából. 
A ti:irmelt kövek fej-félakós hordó nagyságnak, s az évi termelés kb. csak 
40 kbmtr., a mit nyers alakban építkezésre használnak fel. 

1865. - Andrasócz (Ungvári j.). 
Galambszürke, aprószemű piroxén-andezit, a községi kőbányából, 

mely a községtől É-ra, erdőben fekszik. Megnyitásának éye 1892. Éven-
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kint mintegy 400 kbmtr. követ fejtenek benne, a mit útkavics gyanant
használnak. 

1866. - Cziganyócz (Ungvári j.). 
Világosabb szürke, aprószemű, kiss.é mállásnak índuló piroxén· 

andezit, a községi, 1880-ban megnyitott s a községtől 3 kilométernyire 
DNy-ra fekvő kőbányából. Azelőtt évenkint vagy 16 kbmtr. követ fejtettek 
benne, a mit közönségesebb építkezésekre és alapépítésekre használtak. 
Jelenleg e bánya nincsen üzemben. 

186'1. - Felső-Domonya (Ungvári j.). 
Sötétszürke, üde és barnásszürke, mállásnak induló piroxén-ande

zit. Mind a kétféleség, mely két szomszédos bányából származik, közép· 
szemű, doleritos szövetű. A bányák a községi e1·dőben _fekszenek, 2 kilo
méternyire a községtől É-ra. Sajátságos, hogy épen azon kőbánya, mely
ből az üde darab való, már évek óta fel van hagyva, míg a másiknak 
kőzete nyersen és összezúzva úti kavicsul és közönséges építőanyagul 
használta tik. 

1868. - Felső-Dommiya (Ungvári j.). 
Világos, sárgásszürke, középszemű, tajtköves, puhaföldes piroxén· 

andezittufa: a községi, 1865-ben 2 kmtrnyire É-ra megnyitott kőbányá
ból, a mely azonban már évek óta szünetel. 

1869. - Gajdos (Ungvári j.). 
Alluviális piroxén-andezit-kavics, mely községi területről, a közsé

gen átfutó patak medréből való, a hol évenkint kisebb-nagyobb mennyi
ségben utakra való kavicsot szoktak ásni. 

18'i'O. - Gerény (Ungvári j.). 
Világosszürke, mállásnak induló, kilugzott, középszemű piroxén· 

andezit, a községi kőbányából, a mely vagy 2 kmtrnyire ÉK-re, a köz
ségi erdőben fekszik. Megnyitásának éve kb. 1845. E kőbányában éven
kint átlag 60 kbmtr. követ termelnek, a mit részint építkezésre, részint 
pedig utakra fedanyagul használnak. 

18'11. - Hunkócz (Szobránczi j.). 
Szürke, középszemű, tömör, üde piroxén-andezit, a Hunkócz köz

ség tulajdonát képező s 1860-ban megnyitott Brezsina nevű kőbányából, 
mely a községtől t ·5 kmtr. távolságban fekszik. E kőzet o· 1-0·20 méter 
vastag lapokra válik el, a melyek 1 ·80 mtr. hosszuságban is fejthetők. 

Évenkint 800 kbmtr. a termelés, a mit részint építkezésre, részint pedig 
útkészítésre használnak. 

18'i'2. - Iglincz (Ungvári j.), 
Barnásszürke, középszemű piroxén-andezit, a községi kőbányából, 

melyet 1845 körül nyitottak a községi erdőben, mintegy 7 kmtrnyi távoJ
ságbari É-ra. É'"enkint vagy 400 kbmtr. követ fejtenek benne, mit több-
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nyire úti kavicsul, kisebb részt pedig közcnségesebb építőanyagul hasz
nálnak. 

18'1'3. -~ lglincz (Ungvári j.). 
Alluviális piroxén-andezit-kavics, a községen végigfutó patakból, a 

melyből évenkint mintegy 150 kbmtr. lesz ásva s az útakra széthordva. 
18'/'4. - Karcsava (Ungvári j.). 
Szürke piroxén-andezit, a melynek alapanyagából sűrűn vannak az 

egészen lencsenagyságú fehér, kaolinosodó plagioklászok kimálva, a mitől 
eltekintve, a kőzet különben elég üde. A kőbánya a községtől É-ra fekszik 
és GuTll'fAN IzrnoR tulajdona. Megnyitásának éve 1880. Az évi termelés e 
bányában átlag 20 kbmtr., a mi nyers alakban házépítésre és alapozásokra 
használta tik. 

18'1'5. - Klokocsó (Szobránczi j.). 
Szürke, középszemű, tömör, üde piroxén·andezit, özv. gr. SzTÁRAY 

ANTALNÉ (Nagymihály), 1894-ben megnyitott kőbányájából. A bánya a 
községtől 1 kmtrnyi távolságban fekszik. Ez a kőzet o·01-0·20 mtr. vas
tag lapokra hasad, a melyekből 1 ·25 mtr. hosszú darabok is fejthetők. 

Ezen bánya kőanyaga nyers alakban építkezésekhez és útkészítésekhez 
használatos. 

18'1'6. - Kolibabócz (Ungvári j.). 
Szürke, középszemű, tömör, üde piroxén-andezit, a község tulaj

donát képező, mintegy 1 ·5 kmtr. távoli kőbányából, mely mar 1830-ban 
lett megnyitva. A kőzet O·Ot-0·20 mtr. vastag lapokban válik el, a melyek 
0·15-0·So mtr. hosszuságban fejthetők. Az átlagos évi termelés 800 köb
méterre tehető, a mit nyers alakban építkezésre és útkavicsolásra hasz
nálnak. 

18'1''1'. - Köblér (Ungvári j.). 
Alluviális piroxén-andezit-kavics, a községen átfutó patak medré

ből, a mely községi területen évenkint mintegy 400 kbmtr. kavics lesz ter
melve s a kocsiutakra széthordva. 

18'1'8. - Lehócz (Ungvári j.). 
Alluviális piroxén-andezit-kavics, a községen átfutó patak medré

ből, a melyből évenkint mintegy 200 kbmtr. kavics lesz ásva és az útakra 
fedanyagul kihordva. 

18'1'9. - Lynta (Bereznai j.). 
Barnásszürke, konglomerátos piroxén-andezittufa, a Hiravecz

hegyről. 

1880. - Nagy-&ilatina (Ungvári j.). 
Szürke, középszeniű, tömör piroxén-andezit, WEINBERGER ALBERT 

kőbányájából, mely a községtől 4 kmtrnyire É-ra fekszik. Megnyitásának 
éve 1892. E bányában évenkint mintegy 600 kbmtr. követ fejtenek, mit 
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nyers alakban részint építkezésekre, részint pedig úti kavicsul hasz
nálnak. 

1881. - Nagy-Szlatina (Ungvári j.). 
Alluviális piroxén-andezit-kavics a községen átfutó hegyi patakból. 

Ezen, községi területről származó kavics, évenkint mintegy 40 kbmtr. 
mennyiségben lesz ásva s az útakra széthordva. 

1882. - Neviczke (Ungvári j.). 
Sötétszürke, aprószemű, tömör, üde piroxén-andezit, a községi, 

1865-ben megnyitott kőbányából, mely a községtől 5 kmtrnyire fekszik 
ÉNy-ra. Ezen bányából évenkint mintegy 200 kbmtr. követ fejtenek, a 
mit közönséges építkezésre és útkészítésre használnak. 

1883. - Ó-Kemencze (Ungvári j.). 
Finomszemű, eoczénkorú homokkő a Borvuczka hegyről. 
1884. - Putka-Helmecz (Ungvári j.). 
Világos-szürke, elég nagyszemű piroxén-andezit, gyéren likacsos, 

de kemény alapanyaggal, mállófélben lévő fehér plagioklászokkal és hiper
szténekkel. Két egészen egyforma kőzetminta fekszik előttünk, melyek a 
KöszöRü KÁROLY-féle, 1875-ben megnyitott és a KENDE PÉTER-féle, 1885-ben 
megnyitott kőbányákból valók, a melyek :3-4 kmtr. távolságban a putka
helmeczi hegyen fekszenek. Az utóbbiban évenkint vagy 400 kbmtr. követ 
fejtenek, a mi nyers állapotban építkezésre, részint pedig útkavicsolásra 
használta tik. 

1885. - Radváncz (Ungvári j.). 
Sötét-szürke és májbarna, középszemű, tömör piroxén-andezit

minták a községi szőlőkben, a községtől mintegy 50 mtrnyi távolságban 
K•re fekvő községi kőbányából, melyet F1sCHMANN SÁMUEL bérel. E bánya 
1891-ben lett megnyitva s azóta főleg úti kavics előállítására szolgál, 
kisebb részt pedig közönséges építkezésekre is használják a kőzetét. Az 
évi termelés 2000 kbmtrt tesz ki, mit Ung és Szabolcsmegyékben hasz
nálnak útkavicsolásra. 

1886. - Radváncz (Ungvál'i j.). 
Alluviális, középnagyságú, murvás kavics, a melynek szemei főleg 

görgetett kárpáti homokkő és piroxén-andezitből állanak. A gödör, mely
ből e kavics való, 1 kmtr. távolságban fekszik a községtől É-ra. az Ung 
folyó partján. Tulajdona a község, bérlője F1scHMANN Si:MUEL. E kavicsot, 
melyből évenkint mintegy 1000 vaggont ásnak, részint a közútakra, részint 
pedig a vasutak töltéseire használják. 

1881. - Rahoncza (Ungvári j.). 
Sötét-szürke, középszemű, doleritos szövetű, tömör piroxén-andezit 

a m. kir. erdőkincstár kőbányájából, melyet jelenleg a község bérel. 
Megnyitásának éve 1895. Maga a bánya a községtől É-ra fekszik a kincs-

'1 
'I 
1i 

,;!i ,, 
) ' 

11 

I! 



334 UNG M. 

tártól bérelt hegyi legelők területén. Eddig csakis 25 kbmtr. lett fejtve 
építkezési czélokra. 

1888. - Szerednye (Ungvári j.). 
Barnás-szürke, középszemü, tömör piroxén-andezit, az 1865 óta 

létezö községi kőbányából, a mely mintegy 2 kmtrnyi távolságban a. köz
ségi szőlők alatt fekszik. E kőbányában évenkint körülbelül 800 kbmtr. 
követ fejtenek, a mit részint alapépítményül, részint úti-kavics gyanánt 
értékesítenek. 

1889. - Sztavna (Bereznai j.). 
Szilrke, finomszemű, csillámos kárpáti homokkő. 
1890. - Ungvár (Bereznai j.). 
Feketés-szürke, öregszemű, doleritos piroxén-andezit, FrscHMANN 

SÁMUEIJ kőbányájából, mely a vasuti állomástól 3 kmtrnyi távolságban 
fekszik. E bányában évenkint 500 mtr3 műkövet, 500 mtr3 járdakövet és 
.10.000 mtr3 terméskövet és zúzott kavicsot szoktak előállítani, miket a 
környékbeli útépítésekhez, alapozásokhoz, faragottan pedig az Ung-folyó 
partépítményeihez használnak. (M. K. Á. IV. 74.). 

1891. - Vorocs& (Bereznai j.). 
Friss törésén galambszürke, középszemű, tömör, üde piroxén· 

andezit, a mely vékony lapokra válik el. A kőbánya, mely a m. kir. 
kincstári uradalom tulajdona, az állami út és vasut közelében a 14-16 
kilométer közt fekszik. Évenkint 10.000 kbmtr. mennyiségben termelt 
kőzete nyers és részben faragott állapotban ház és vasuti építésekhez 
használta tik. 

1892. - Vorocs& (Bereznai j.). 
Hamvas-szürke, konglomerátos szövetű piroxén-andezittufa. Az e 

tufát alkotó lapillik átlagosan bab~mogyoró nagyságúak; szövete után 
itélve, e tufa primér keletkezésű. E tufa a m. kir. kincstári erdészet voro
csói kőbányájából való, a mely az országút és vasut közvetlen szomszéd
ságában a 13. és 14. kmtr. között fekszik. E kőzet, melybő(köbméternél 
nagyobb darabok is fejthetők, nyers és faragott állapotban vasuti és ház
építkezésekre használtatik évenkint átlag 15.000 kbmtr. mennyiségben. 

1893. - Zaricsó (Bereznai j.). 
a) Kékes-szürke, csillámos, meszes, eoczénkorú, kárpáti homokkő, 

a községi kőbányából, mely az országút és a vasut közvetlen tőszomszédsá
gában fekszik. E kőzet szép egyenes lapokra hasad s ennélfogva mint 
épületkő vasuti és közönséges építkezésekhez igen kedvelt anyag. A kőfej
tés e bányában igen élénk. 

b) Kékes szürke, csillámos, meszes kárpáti homokkő a m. kir. erdő
)incstár Perecseny nevű kőbányájából. A kőbánya 3 kmtrnyi távolságban 
.f~kszik a vasuti állomástól. Rendes üzemben ugyan nincsen, de eddig 
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használták a vármegye területén köz- és vasutépítkezésekhez, főleg tám
.falakhoz, továbbá a perecsényi Ung-híd alépítményéhez 1900-ban. 

50. VAS VÁRMEGYE. 

1894. - Alsó-Szénégető (Kőszegi j.). 
Szürke, palás, kristályos mészkő, a község és ToRMANN MrnÁLY 

kőbányáiból, melyek a községtől 1 kmtrnyire Ny-ra fekszenek. E bányák
ban évenkint 500 mtr3 követ törnek úti kavicsolásokra. 

1895. - Czák (Kőszegi j.). 
Szürke fillit és csillámos, gnájszszerű pala, tele agyagpala foszlá

nyokkal a Hón TESTV. kőbányájából, mely a községtől körülbelül 2 kmtr
nyire É-ra fekszik. Bérlője CzEKE JózsEF (Kőszeg. Ezen közethől évenkint 
körülbelül 200 kbmtr. kő lesz fejtve, többnyire 0·50X0·25XO 15 mtr. 
nagyságú darabokban, a miket nyersen falazásokra, kis részben pedig 
kifaragva használnak. 

1896. - Egyházas-Füzes (Németujvári j.). 
Szürke, devonkorú mészkő és mészpala, gróf ERDŐDY GYÖRGY köbá

nyá.jából, mely a községtől 2·5 kmtrnyire D-re fekszik. Ezen kőzetből évente 
átlag 2000 mtr3 termeltetik úti kavicsolásokra. 

189';'. - Egyházas-Kesző (Kis-czelli j.). 
Zöldes-barnás, homokos bazalttufa, a községi kőbányából, mely 

1 kmtrnyire DNy-ra fekszik. E kőzet átlag 0·50 mtr3 nagyságú darabok
ban, évenkint körülbelül 100 kbmtr. mennyiségben lesz fejtve, mit nyer
sen falazá.sokra szoktak használni. 

1898. - Kis- Czell (Kis-czelli j. '· 
Szürke, finomszemü, tömör bazalt, gróf ERDŐDY FERENCZ, alsó· 

eághhegyi köbá.nyájából. Anyaga zúzott állapotban útkavicsolásokra hasz
náltatik. 

1899. - Magyar-Gencs (Kis-czelli j.). 
Barna, fekete pettyes, palagonitos bazalttufa, a melyben egyes 

kvarczuemek is láthatók zárvány képen. A bánya tulajdonosa HERTELENDY 
GYULA. A bánya a pápa-csornai vasut marczaltői állomásától 5·5 kmtrnyi 
jó országúttal van összekötve. Az évi termelés 1000-10.000 kbmtr. közt 
változó. Ezen kőzetanyagot használják Vas és Sopronmegyékben és a 
Rába vidékén, nevezetesen vasuti hídépítésekhez, a Rába folyómeder ren
dezéséhez, ~alamini végre a közútakra fedőanyagul. (M. K. Á. IV. 104.). 

1900. - Stimfalva (Felsőöri j.). 
Szürke, fehér mészpáteres, bitumenes, középszemű, kristályos, devon

korú dolomit, RECHNITZKR SALAMON kőbányájából, mely a községtől 
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0·5 kmtrnyire D-re fekszik. A termelt kőmennyiség, évenkint mintegy 
2440 kbmtr., útkavicsolásra szolgál. 

1901. - &ergény (Kis-czelli j.). 
Zöldes-szürke, finomszemű bazalttufa, S1PKOViTS KÁROLY és LÁSZLÓ, 

Kiss FERENCZ és MoLNÁR PÁL kőbányáiból, a melyek a községtől 2 kmtr
nyire Ny-ra fekszenek. A fejtett darabok 1-2 mtr 3 nagyok s évenkint 
átlagosan 700 mtr3-t fejtenek, mit részint terméskő alakjában, részint 
faragottan használnak építkezésekre. 

1902. - Szombathely. 
a) Diluviális, murvás, homokos kvarczkavics, a városi kavics

gödörből. Anyaga rostálva útkavicsolásokra szolgál. 
b) Finomszemű, sárga homok HoLCZHEIM GÁBOR homoktelepéről, 

mely vakolatkészítésre, útak behintésére használtatik. 
e) Alluviális, murvás homok a város területén keresztül folyó Perint 

patakból. Ezen homok rostálva és rostálatlanul használtatik útakra és 
vakolat készítésre. 

1903. - Város-Hodász (Kőszegi j.). 
Szür.ke, csillámos, palás, kristályos mészkő, LUKICS JÁNOS-né, a köz

ségtől 1 kmtrnyire É-ra fekvő kőbányájából; bérlője KLEIN (Városszaló
nak), ki évenkint 400- 600 kbmtrt fejtet zúzott úti kavics előállítására, 

azonkívül azonban építésekre is használják e követ helyben és a szom
szédos falvakban. 

51. VESZPRÉM VÁRMEGYE. 

1904. - Ajka (Devecseri j.). 
Vörhenyes-fehér, tömött, alsó-krétakoru caprotinás mészkő, a Puzdor

-család tulajdonát képező és emberemlékezet óta fennálló mészkőbányából, 
mely a községtől 7 kmtnyire DK-re, a Dohányos oldalon és a Tótölő árok
ban fekszik. A legnagyobb fejthető darabok 0.5 kbmtresek. Az 1872-ik 
évig az átlagos évi termelés mennyisége mintegy 400 kbmtr. volt, az 
1872. év óta azonban átlag 3000 kbmtrre szökött fel, mivel a vasút meg
nyitása után a csingervölgyi kőszénbányatelepen nagy mészégetőtelep 
létesíttetett, mely a szóban álló mészkövet feldolgozza. Kisebb részben e 
mészkő építkezésekre is szolgál. 

1905. - Ajka (Devecseri j.). 
Sárga, lithothamniumos nummulitos mészkő (N. Csihacseffi-emelet). 

A kőbánya, melyből ezen tömör mészkő való, a község tulajdona és em
beremlékezet óta létezik. Fekvése 4 kmtrnyire a községtől DK-i irányban 
a Dohányos oldalon, a Puzdor-család erdejében. A termelni szokott kövek 
maximális nagysága 0.25 kbmtr. és az átlagos évi termelés mintegy 60 -
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kbmtrre becsülhető. A fejtett kövek nyerEen faragatlanul építkezésre 
használtatnak. 

1906. -- Ajka (Devecseri j.). 
Tarka, meszes homokkőszerű kötőanyagú, likacsos-odvas poligén 

konglomerát, a felsőmediterrán emeletből. E kőbánya, mely 1872-ben 
3·5 kmtr. távolságban a Kűfő oldalon lett megnyitva, a község volt ur· 
béreseinek tulajdona. A legnagyobb termelhető kövek t ·O kbmtresek. 
A kőbánya ez idő szerint üzemben nincsen, de 10 évvel ezelőtt két éven 
át 2000 vaggonnal nagyobb faragott köveket termeltek különböző vasuti 
építményekhez. 

190'1. - Ajka (Devecseri j.). 
a) Tarka, átlag mogyoró nagyságú kvarczkavics, a pontusi emelet

ből, a községtől 1 ·5 kmtrnyire ÉK-re, a Kis-Löd folé vezető út mellett, a 
Babucsa dűlőben fekvő kavicsgödörből. Ezen községi, régi kavicsgödörből 
évenkint átlag 120 kbmtr. kavicsot szoktak termelni, mit a közeli utakra 
fedanyagul szoktak használni. 

b) Ugyanolyan minőségű kavics, szintén a Babucsa-dülőböl, de csak 
1 kmtrnyire a községtől ÉK-re, a kislődi út mellett fekvő Kim KÁROLY· 

féle, 18\:12-ben megnyitott ka.vicsgödörből, melyből évenkint :in.Ultegy 400 
kbmtr. kavicsot hordanak az utak javítására. 

1908. - Almádi (Veszprémi j.). 
Sötétvörös, finomszemű, finoman fehércsillámos, karbonátok nélküli 

homokkő, az alsó-triaszból (tarkahomokkő) TosCANI KÁZMÉR vörösberényi 
lakosnak 1890-ben megnyitott öregvölgyi kőbányájából. A fejthető dara· 
bok néha 3-6 mtr. nagyok is és ezért nagyobb méretű faragásokhoz is 
alkflilmatosak. Nyers állapotban építésekhez, falrakáshoz, faragott álla
potban sírkövek, szobrok, kövezetkövek, lépcsőfokok, útjelzőkövek készí
téséhez használtatik. 

1909. - Bakony-Magyar-&t-Király (Zirczi j.). 
Testszínű mészkő, a Nummulites Lucasanus-emeletből (közép eoczén). 

A kőbánya, mely a község tulajdona és mely emberemlékezet óta hasz
nálatban van, 2·5 kmtnyire fekszik a községtől ÉNy-ra. Bérlője EPsTEIN 
JózsEF (Győr), ki e kőzetet 0·20-0·60 mtr. átmérőjű darabokba.n mint 
építőkövet, azonkívül pedig mészégetésre is értékesíti. Az évi t.ermelés 
körülbelül 1000 kbmtr. 

1910„ - Bak<>ny-Magyar-&t-Király (Zirczi j.). 
Alluviális, murvás kavics, melynek szemei tarkaszinü kvarcz és kü

lönböző mészkőda.ra.bkákból állanak. A gödröt, melyből e kavics való, a 
község 1875-ben nyittatta. 2·5 kmtrnyi távolságban a községtől. Innen 
évenkint mintegy 200 kbmtr. kavics lesz ásva a községi utakra fedő

anyagúl. 
Dr. Schafarzik F. .~ mawar mbányák. 22 



1911. - Bakony.:. ( lJiagyar-) Szombatlrnly (Zirczi j.). 
Pontusi koru, mogyoró, tyuktojás nagyságú kvarczkavics, a közlfégi 

határ Ny-i részén fekvő gróf EszTERHÁZY BÉLA 1871-beri használatba vett 
kavicsgödréből. Ezen anyagot ország-, gazdasági utak és udrnrok kavi
csolására használják; legutóbb pedig az uradalmi építkezések a1kalmáVal 
betonjászólok készítésére is alkalmazták. 

1912. - Bakony-Nána (Zirczi j.). 
Sárgás, tömött caprotinás mészkő, az alsó-krétából, a község tulaj

donát képező s tőle 2 kmtnyire D-re az erdőben fekvő, 1865-ben meg
nyitott kőbányából, melyből a helyi szükséglet szerint évenként 200__: 
300 szekérrel szoktak követ elhordani és közönséges építkezésekre fel
használni. 

1918. - Bakony-Német-&omb(tthely (Zirczi j.). 
· Pontusi koru kvarczkavics, a község tulajdonát képező igen reg1 

kavicsbányából, mely a községtől DNy-ra a rédei határ felé az urasági 
erdő mellett fekszik. E bányából csupán a községi lakosság szokta cse
kély szükségletét fedezni, nevezetesen az utcza és a ház környékének 
kikavicsolására. 

· J.914~ -'-- Bakony-Szt-László (Zirczi j.). 
Fehéres, finoman szemcsés dolomit, a felső-triaszból, grófEszTERRÁZY 

IMRE rédei birtokos bányájából, mely 4 kmtrnyire D-re fekszik a község
től. Az évi termelés mintegy 400 kbmtr., mit útkészítésre és mészégetésre 
használnak. 

1915. -,- Balatonfő-Kajwr (Enyingi j.). 
Sárgás, egészen diónagyságú, pontusi koru kavics, ZICHY Livugrófnő 

1858-ban Világos pusztáján megnyitott kavicsbányájából, mely a község
től 6·5 kmtrnyire ·fekszik DDNy-ra; a kavicsgödör 0·5 mtrnyire van a 
Balaton partjától. E bányából évenkint 1500-2000 kbmtr. kavics lesz 
ásva és mint. utilkra va;ló fedőanyag· értékesítve. 

1916. ~- Bánd (Veszprémi j.). 
Szürkésfehér, :finoman szemcsés dolomit, a felső-triaszból (fődolo

mit). E dolomitot a község DNy-i szélén fekvő Essegi várhegy É-i oldalán 
fejtik, 1890 óta egyedül csak útkavicsolás szempontjából. 

1911. --" Bánd (Veszprémi j.). 
Felsőmediterrán kavics, (a beküldött minta egyetlen egy félököl 

nagyságu kavicsszem, mely tömött dolomitból áll) a községtfü. 0·3 kmtr
nyire, az országut D-i oldalán fekvő kavicsgödörből, mely már igen régi 
idő előtt lett megnyitva. Az ezen gödörben termelt kavics a szomszédos 
utak kavicsolására hordatik szét. 

1918. _:_,Bánta (Veszprémi j.). 
Sárgás, lithothamniumos és egyes kvarczkavicsokat magába. záró; 
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felsőmediterrán koru durvamészkő (lajtamészkő), a gróf SzTÁRAY ANTAL 
örököseinek várpalotai uradalmához tartozó kőbányájából, mely a Bánta 
puszta közelében fekszik, távolsága a várpalotai vasúti állomástól 9 kmtr. 
Bérlője NEY EDE és Tsa Budapest. 

E bánya már régi idő óta van megnyitva és kőzete mindenfelé faragva 
kerül forgalomba ; nevezetesen sírkeresztek, házépítésekhez való köveket 
faragnak belőle, úgyszintén a budapesti új országház építéséhez is szállí
tottak bántai követ, a hol a középkeménységűek közé soroltatták. Számos 
magánépületeknél álkalmazták, így pl. a Kossuth Lajos-utczában a DREHER
palotában, sok sírboltot építettek belőle, és legutóbb az új sertésvágóhíd
hoz szállították. (M. K. A. IV. 19.) 

1919. - Bódé (Devecseri j.). 
Szürkés-fehér, finoman szemcsés, felső-eoczén korú mészkő, BoDAY 

DÁNIEL igen régi kőbányájából, mely a községtől o·6 kmtrre K-re, a Halo
' mány nevű erdőben fekszik. Évenkint mintegy 50--60 kbmtr., követ ter

melnek e bányában, mit részint nyersen faragatlanul építőkőnek, részint 
pedig mészégetésre használnak. 

1920. - Csernye (Zirczi j.). 
Husvörös, tömött mészkő, az alsó·dofgerből (Ammonites murchisonm

szint), a Csernyétől 4 kmtrnyire D-re, a Hársos-hegyen fekvő és 1855-ben 
megnyitott márványbányából. E bánya gróf ZICHY GÁBOR tulajdona. Ez. 
előtt ezen kőzetet kőfaragói munkákra is használták, de ez az utóbbi 
időben teljesen megszűnt és ezért nem is igyekszenek a kőzetet nagy 
darabokban fejteni, hanem jelenleg csakis nyers darabokban használják 
építkezési czélokra. 

1921. - Cseniye (Zirczi j. ). 
Sárgás-barnás, felső-mediterrán konglomerátos, kissé meszes ho· 

mokk6. ~ olykor 10 cmtr. nagyságu kvarczkavicsszemek szolgáltatják 
tulajdonképen azt a kavicsot, melyet e bányában Veszprém megye mint 
bérlő, még pedig évenkint átlag 200 kbmtr. mennyiségben előállíttat, a 
közeli utszakaszok jó karban tartása czéljából. A kavicsbánya tulajdonosa 
gróf ZICHY GÁBOR, ki azt 1891-ben megnyittatta. 

1922. - Csesznek (Zirczi j.). 
Barnás-fehér, tömött nummulitos mészkő, (N. Csihacseffi-szint) a 

felső-eoczén korból A kőbánya, mely Csesznek tulajdona és emberemlé
kezet óta meg van nyitva, a közeégtöl 1 ·5 kmtrnyire D-re, a zirc.zi út mel· 
lett fekszik. E közet csakis nyers állapotban használtatik épületkőnek, 

főleg pedig összetöne uti kavicenak, még pedig évenkint átlag 800 kbmtr. 
mennyiségben. 

1928. - Ctlet""1 (Zirczi j.). 
Válogatott, egéaea diónagyságu kvarcz- és mészkő-kavics, a felső 

22* 
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mediterrán emeletből. A kavicsgödör, mely a község K-i oldalán van, a 
község tulajdonát képezi és változó mennyiségben szolgáltatja az útfedésre 
az anyagot. 

1924. - Diós (Pápai j.). 
Világos barnás-szürke, aprószemcsés dolomit, a felső-triaszból (fődolo

mit) gróf EszTERHÁZY Mómcz 1876-ban megnyitott, s a községtől 4 kmtr
nyire K-re fekvő kőbányájából, a melyből évente vagy 500-600 kbmtr. 
összetöne mint kavics az utakra kerül, míg vagy 200 kbmtrt, mint ú. n. 
kőport a szódavízgyárosok hordanak el. 

1925. - Dudá'f' (Zirczi j.). 
Szürkés-fehér mummulitos mészkő (N. Csihacseffi-szint), a felső 

eoczénből, a község tulajdonát képező s tőle 1-2 kmtrnyire Ny-ra az 
Esztergárra vezető út mellett fekvő kisebb kőbányákból. Ezen kőzet közön
séges építkezésekre nyersen használtatik. 

1926. - Dudár (Zirczi j.). 
Válogatott, egészen ökölnagyságu, tarkaszinű kvarcz, kisebb mészkő

kavics, felső-mediterrán területről. A kavicsbánya, melyből a kavics
minta való, a község tulajdona, 1875-ben lett megnyitva és a községtől 
körülbelül 1 kmtrre K-re fekszik; e pontról évenkint mintegy 200 sze
kérnyi anyag kerül az utakra. 

192?'. - Faész (Veszprémi j.). 
Világosszürke, vörhenyes foltos, tömött és fehér mészpáteres, felső 

triaszkoru mészkő (Arcestes subtridentinus mész), a községi közbirtokos
ság kőbányájából, mely már évtizedek óta van megnyitva, a községtől 
1 kmtrnyire nyugatnak fekvő dombon. A kőzet 1 kbméteres darabokban 
is fejthető, de ezidő szerint csakis kisebb nyers darabokban szolgál 
mint építkezési kő a község lakosai csekély szükségleteinek fedezésére. 
1887-ben azonban ezen kőzetből épült a község 16 öl hosszu és 7 öl 
széles temploma is. 

1928. -- Gicz (Zirczi j.). 
a) Tarkaszinü, főleg kvarczdarabokból állq, egészen diónagyságu ka· 

vics, a pontusi emeletből. A kavicsbánya, mely JANKOVICH BESÁN JózsEF·é, 
1856-ban lett az István-major melletti magaslaton, 2 kmtrnyire a köz
ségtől ÉÉNy-ra megnyitva. E pontról évenkint mintegy 40 kbmtr. lesz az 
utakra kihordva. 

b) Hasonló minőségű, homokos, murvás kvar.cz- és mészkő-kavics, 
a pontusi korból, lHÁsz LAJOS, 1874-ben a bathalmi puszta mellett meg
nyitott kavicsbányájából, mely 2 kmtrnyire fekszik Gicztől Ny-ra. Éven
kint mintegy 100 kbmtrt használnak utakra mint fedőanyagot, finomabb 
része és homokja pedig mészszel keverve vakolásra szolgál. 
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1929. - Hánta (Zirczi j.). 
Földes, homokos, pontusi koru kvarcz-kavics, a községnek 1 kmtr

nyire D-re fekvő régi kavicsbányájából, a honnét a község lakosai házi 
szükségletük fedezésére kavicsot hordanak. 

19.'JO. - Jásd (Zirczi j.). 
Szürke, finomszemű, tömör caprotinás mészkő, az alsó-krétakorból, 

a községtől 1 ·5 kmtrnyire DK-re, a Koszavár nevű legelőrészben fekvő 

kőbányából, mely a község tulajdona. E követ a község csakis nyers álla
potban használja kizárólag saját szükségletei fedezésére. 

1931. - Kádárta (Veszprémi j.). 
a) Világos-barnás, szemcsés dolomit (fődolomit) a bedevölgyi kavics

bányából, mely a községtől 0·7 kmtrre DNy-ra fekszik és a veszprémi 
káptalan tulajdona. Ezen 2-5 cmtr3-es darabokra könnyen széjjel hulló 
dolomit évenként mintegy 75 kbmtr. mennyiségben útkavicsolásra hasz
náltatik. 

b) Füstös- barnás, czukorszövetű dolomit (felső-triaszkorú fődolomit) 
az ú. n. Simorkai-bányából, mely a község tulajdonát képezi és mely tőle 
mintegy 0·5 kmtre ÉK-re fekszik. Minthogy e dolomit átlag 0·20-0·30 
cmtres padokban fordul elő, építésre nagyon alkalmas és másra a község 
lakóitól tényleg nem is használtatik. 

1932. - Kolontár (Devecseri j.). 
Tarka színű, borsó-babnagyságú kvarcz, alárendelten mészkődarab

kákat is tartalmazó kavics, a Torna-patak alluviumából. A kavicsgödör, 
mely a község tulajdona és emberemlékezet óta fennáll, mintegy 0·3 
kmtrnyire fekszik K-re a Torna-patak mellett. E gödörből átlag 30 kbmtr. 
anyagot szoktak termelni, útkavicsolás czéljából. 

1933. - Lázi (Zirczi j.). 
Földes, murvás, pontusi korú kvarcz-kavics, mely egészen tyúktojás

nagyságú darabokból [áll, a pannonhalmi főapátság tulajdonát képező és 
1835-ben megnyitott, a községtől 1 ·5 kmtrnyire K-re fekvő kavicsbányából, 
melyet ez idö szerint a megye bérel. E bányában ugyanis évenkint mint
egy 200 kbmtr. kavicsot termelnek a közelben fekvő utvonalak jókarban 
tartása czéljából. 

1934. - LUér (Veszprémi j. ). 
Világos, barnás-szürke, tömött, bitumenes, kissé dolomitos mészkő 

az aJsó-triaszból (a \Ilegyehegyi dolomitcsoportból). A kőbánya a litéri 
volt úrbéresek tolajdona; 1865-ben lett megnyitva, 1 kmtrnyire fekszik a 
községtől É..~y-ra. E közet nyers állapotban a helyi szükséglethez mérten 
házépítésre és fa1rakásra szolgál. 

1935. - LUér (Veszprémi j.). 
Szürkés-fehér, cmkrosszövetű dolomit, a felsö-triaszból (fődolomit). 
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A kavicsbánya, melyből e dolomit való, a községtől 0·5 kmtrre K felé fek
szik s a község volt úrbéres közönségének tulajdonát képezi, mely azt 
1865-ben nyitotta útikavics termelése czéljából. 

1936. - Lőrinte (Devecseri j.). 
Vasrozsdás, mogyorónagysagu, murvás-homokos kvarczkavics 

lHÁsz LAJOS igen régi kavicsbányájából, mely mintegy 0·4 kmtrnyire K-re 
a Csékút felé vezető út É-i oldalán fekszik. Bérlője FORsTER ELEK, ki 
évenkint mintegy 20 kbmtr. utikavicsot szokott e helyen termeltetni. 

1931. - Magyar-Barnag (Veszprémi j.). 
Szürkés-fehér, finoman szemcsés dolomit a felső-triaszból (fődólomit). 

Az igen régóta fennálló kavicsbánya, a községtől 1 kmtrnyire D-re fek
szik. Tulajdonosa a község. A belőle nyert kavicsot évenkint átlag 40-50 
kbmtr. mennyiségben utak kavicsolására szokták használni. 

19.'lS. - Magyar-Polány (Devecseri j.). 
Sárgás, lencse-borsónagyságú, mikrokonglomerátos, nummulitos 

mészkő (N. Lucasanus-emelet) a középeoczénből. A kőbánya, mely a 
községtől 1 ·5 kmtrre É-ra (nem-e 2 kmtrre ÉNy-ra?) fekszik, még a XVIII. 
század végén lett megnyitva és tulajdona a m.-polányi volt úrbéreseknek. 
E kőzet a helyi szükséglethez mérten évenkint átlag mintegy 100 kbmtr. 
mennyiségben lesz építkezésekre felhasználva. 

1939. - Magyar-Polány (Devecseri j.). 
Különböző színű, mészkődarabokból álló pontusi (?) kavics, a köz

ségtől 1 kmtrnyire É-ra. Ezen, a község tulajdonát képező kavicsbánya 
1860· ban lett megnyitva s azóta benne változó mennyiségű kavicsot ter
melnek az útak javítására. 

1940. - Markó (Veszprémi j.). 
Sárgás-fehér, poiondos dolomit a felső-triaszból (fődolomit). A kavics

gödör, mely a községtől 1 kmtrnyire DK-re fekszik, régi idő óta van meg
nyitva és a község tulajdona. Ezen anyag durvája az utak kavicsolására 
használtatik, kirostált, finomabb porondja pedig mészszel keverve az épít
kezéseknél vakolat gyanánt szolgál. 

1941. - Mencshely (Veszprémi j.). 
Szürke, vékonyan rétegzett, tömött, bitumenes mészkő, az alsó

triaszból (lemezes mészkő a megyehegyi dolomitcsoportból). A kőbánya, 
mely a községtől 0·5 kmtrnyire Ny-ra a dologói legelőben fekszik, községi 
és emberemlékezet óta létezik. A termelt kövek 0·5,-1 ·o mtr. hosszú és 
0·10-0·15 mtr. vastag lapokat képeznek, a melyek igen jól használhatók 
épületanyagul. Évenkint mintegy 40-50 kbmtr. fogy el belőle. 

1942. - Mencshely (Veszprémi j.). 
Sárgás, finoman szemcsés dolomit a felső-triaszból (fődolomit). 

A kavicsbánya, mely a községtől 0·3 kmtrnyire DNy-ra a csenfai legelő-
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ben fekszik, községi tulajdon és emberemlékezet óta van megnyitva·. 
Évenkint átlag 100-120 kbmtr. kavics kerül ki innen az útak feltöltésére. 

1943. - Német-Ba/rnag (Veszprémi j.). 
Sárgás-fehér, finoman szemcsés dolomit, a felső-triaszból (fődolomit). 

A kavicsbánya, melyből e dolomit való, emberemlékezet óta áll fenn: a 
községtől t ·5 kmtrnyire K-re fekvő községi legelőn, a hol a könnyen széjjel.;. 
omló kőzetből évenkint mintegy 80 kbmtr. kavicsot termelnek) mit az 
útak javítására használnak. 

1944. - Noszlop (Devecseri j.). 
Egészen tyúktojásnagyságú kvarcz, kvarczit és különböző mészkő

darabokból álló kavics a pontusi emeletből. A kavicsgödör 200 lépésre 
fekszik a községtől D-re és a noszlopi nemes közbirtokossag tulajdona. 
Megnyitásának éve 1835-re esik. 

1945. - Olaszfalu (Zirczi j.). 
a) Szennyes· barnás, tithonkorú crinoidás mészkő, a zirczi apátság 

eperjéshegyi köbányájából, mely igen régi idő óta fenná,11. A kőbánya mint.: 
egy 2 kmtrre fekszik a községtől Ny-ra, a zirczi köztörvényhatósági úttól 
pedig 0·25 kmtrnyire. E kőzet 0·25 mtr. vastag padokban fordul elő, me
lyeket az uradalom saját czéljaira, alap- és falépítésekre, mészégetésre'és 
újabban műkövek készítésére évenként változó mennyiségben fejtet. 

b) Vörhenyes, durvábbszemü, tithonkorú, crinoidás mészkő a só
veremoldali kőbányából, mely az előbbinek közelében, a községtől 2kmtrre 
DNy-ra, az országúttól pedig 0·5 kmtrnyire fekszik. Tulajdonosa a zirczi 
apátság, mely e követ házi építkezéseire, falkőnek fejfeti. 

1946. - Olaszfalu. (Zirczi j.). 
Világo&-barnás, aprószemü, alsó-krétakorú, caprotinás mészkő, a 

községt.c>l 2 kmtrre DK-re fekvő üllőhegyi kőbányából, mely a község 
gazdaközönségének tulajdona. A termelt kövek, melyek nyers állapotban 
községi építkezésekhez használtatnak, o·20-0·4ö mtr. átmé:röjüek. 

1941. - Olaszfalu, (Zirczi j.). 
Sárgás-fehér, felső-triaszkorú dolomit, a községtől 4 kmtrnyire D.:re 

fekvó \Eplenytól KDK-re), köveskuti kavic.sbánya néven ismert bányából, 
mely a község tulajdona. E kavicsgödör régi időktől fogva van használat
ban. Ezen könnyen szétomló dolomit, rostált állapotban útak és údvarok 
porondozására, apraja pedig mészszel keverve, vakolatkészítésre és fal· 
rakásra ha.unáltatik. 

1948. - Öskű (Veszprémi j.). 
Világossárga, aprószemü, foraminiferás, felső-mediterránkorú mészkő 

(M. K. Á. L 91.). 
1949. - ÖsW (Veszprémi j.). 
a) Füstös-ezürke dolomit, a telkesgazdáknak régi idők óta. fenn' 
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álló kavicsbányájából, mely közel a falu- és az állami úthoz a kápolna 
mellett fekszik. E kőzet kavics és murva alakjában kerül az utakra. 

b) Dolomit, szintén a község tulajdonát képező azon bányából, mely 
fél órányira a községtől a Zsidó földön alul fekszik. Ezen régi és a 
budapest-gráczi út közelében fekvő bánya ezen állami út jó karban tar
tására szolgáltatja az agyagot. 

1950. - Osr:lop (Zirczi j.). 
Szürkés-fehér nummulitos mészkő (N. Csihacse:ffi színt) a felsö

eoczénból. E mészkő a község tulajdonát képezi és emberemlékezet óta 
áll fenn s 2·0 kmtrnyire fekszik a községtől DNy-ra. 0·20-0·60 mtres 
darabokban közönséges építőkőnek, részben pedig mészégetésre használ
ják. Évi termelés 400 kbmtr. 

1951. - Oszlop (Zirczi j.). 
Szürkés-fehér dolomit, a felső-triaszból (fődolomit). A kőbánya, 

melyből a dolomittörmelék való, igen régi és a község tulajdona, fekvése 
2 kmtrnyire NyDNy-ra. Anyagát mint útra való kavicsot értékesítik. 

1952. - Pölöske (Devecseri j.). 
Sárgás, kövületekben bővelkedő nummulitos mészkő (N. perforatus 

színt) a középeoczénböl. A kőbánya, mely a község tulajdona, 2 kmtr
nyire fekszik a községtől DK-re, a Kőbányahegyen, hol 1865-ben lett 
nyitva. Ezen durvamészszerű kőzet 0·10-0·25 kbmtres darabokban lesz 
fejtve, a miket nyers állapotban ház- és falépítésekre szoktak alkalmazni, 
még pedig évenkint mintegy 130 kbmtr. mennyiségben. 

1958. - Pölöske (Devecseri j.). 
Túlnyomólag dolomit, és azonkívül mészkődarabokból álló kavics 

a pontusi (?) emeletből. E kavics a községi, 1884-ben megnyitott kőbányá
ból való, melynek anyaga. útak fenntartására használtatik. 

1954. - Rátót (Veszprémi j.). 
a) Világos-barná-s, finoman szemcsés, mészpáteres dolomit (fődolo

mit) a községi, ú. n. Szömörczésháti kőbányából, mely a községtől 5 kmtr
nyi:re É-ra, a zirczi út közelében fekszik. A kőbányában évenkint mint
egy 150 kbmtr. követ fejtenek, mit nyersen és megfaragva építkezésekre 
használnak. 

b) Fehér, czukorszövetű dolomit és sárga dolomitliszt a községi, 2 
kmtrnyire Ny-ra fekvő kőbányából, mely évenkint átlag 400 kbmtr. meny
nyiségben az útak fedésére használtatik. A dolomithomok pedig mészszel 
keverve vakolásra is alkalmas. 

1955. - &ent-Gál (Veszprémi j.). 
Sárgás-fehér, apró szemű dolomit (fődolomit) a község tulajdonát 

képező, régi, 0·5 kmtr. távolságban fekvő kőbányából, melynek kőzetét 

kizá.tólag útfedéste használják. 
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1956. - Szent-Gál (Veszprémi j.). 
Sárgás, murvás, felső mediterrán kvarczkavics. E kavics a község

től 0•80 kmtrnyire É-ra fordul elő a községi kavicsgödörben, a honnét az 
anyagot az utak kavicsolására ássák. 

195'i'. - &apár (Zirczi j.). 
Sárgás, durvaszemű, konglomerátos, meszes homokkő a felső-medi

terránkorból. A kavics, mely e homokkövet konglomerátossá teszi, szolgál
tatja a kavicsoló-anyagot, melyet a vármegye, e bánya bérlője, a szomszé
dos útak jó karban tartása czéljából termeltet. Az évi termelés mintegy 
300 kbmtrt tesz ki. A bánya, mely SPITZER S. tulajdona, a községtől 0·4 
kmtrnyire KDK re domboldalban 1875~ben lett megnyitva. 

1958. - Szent-István (Veszprémi j.'. 
Világos-okkersárga, tömött, bitumenes, kissé dolomitos mészkő az 

alsó-triaszból (a megyehegyi dolomitcsoportból). A kőbánya, melyben e 
kőzet előfordul, községi s távolsága a községtől mintegy 1 kmtr. D-re . 
Ezen padozott mészkövet nyers állapotban házépítésre és falrakásra hasz
nálják, összetörve pedig úti kavicsnak. E kőbánya 1857-8-ban lett meg
nyitva. 

1959. - Szent-István (Veszprémi j.). 
Szürkés-fehér, czukrosszövetű dolomit az alsó-iriaszból (megye

hegyi dolomit) a községi 185 7 -8· ban megnyitott kőbányából, mely a 
községtől 1 kmirnyire D-re fekszik. E dolomit 3-4 cmtres alakjában úti
kavics gyanánt ha.sználtatik. 

1.960. - T"P'Jlczafő ~Pápai j.). 
Fehér, tömött, felső-krétakoru hippuritos mészkő, mely több, a köz

ségtől 2·5-3 kmtnyire K-re fekvő kőbányában fejtetik, még pedig az 
igen régi közbirtokossági alsó és felső kőbányában, HAÁz LÁZÁR, 1894-ben 
megnyito" kőbányájában, és Bu,1Tz FERENCZ 1894-ben megnyított bányá
jában. E mészkő mészégetésre szolgál, a községi bányák anyaga pedig 
k&vicsoláera is. Mind a négy bányában évenkint átlag 1000 kbmtr. követ 
szoktak fejteni 

1961.. - Tapolczafő (Pápai j.). 
Barnás és sárgás, főleg dolomit, alárendelten kvarczféleségekből 

álló pontusi korú kavics, ~gyforma minőségben a közbirtokosság régi, és 
CzEKE YmíLY, 1892-ben megnyitott kavicsbányájából. Mind a két bánya 
anyaga úikaviesolásra szolgál és előbbiből évenkint mintegy 50, utóbbiból 
pedig 200 kbmtr. kavicsot szoktak termelni. 

1962. - Tel.eki (Zirczi j.). 
Tarka szinú, egészen ökölnagyságú, pontusi korú kavics, a _község 

tulajdonát képező és tőle negyedórányira ÉK-re, a zsidótemetői dűlőben 
fekvő kavicsgödörbOl, mely 1894-ben lett megnyitva. Ezen gödör ka-

1 
,1 

11 

lj 
j 



346 VESZPRÉM M. 

vicsa, mely csak vékony rétegben fordul elő, az utak jókarban tartására 
szolgál. 

1963. - Tés (Zirczi j.). 
Sárgás, tömött, retiai mészkő (dacbstein mészkő). Tulajdonképeni 

kőbánya ezen kőzetre nincsen ugyan, a mennyiben a község határában 
több ponton való előfordulásánál fogva bárhol is könnyen szerezhető; s 
a község lakói tényleg használják is nyersen mint építőkövet; de mész
égetésre is. 

1964. - Tés (Zirczi j.). 
Dolomit (felső-triaszkorú), a községtől 1 kmtrnyire D-re fekvő 

Ramberek nevű dűlőben fekvő kavicsoló bányából. Az itten előforduló, 

könnyen széjjel töredező dolomitot ugyanis az utak javítására szokták 
elhordani. 

1965. - Tót- Vázsony (Veszprémi j.). 
a) Sárgás, finoman szemcsés dolomit az alsó-triaszból (megyehegyi 

dolomit), a községtől mintegy 5 kmtrnyire KÉK-re fekvő, lg. FREYSTADTER 
JENŐ, 1876-ban megnyított bányájából. 

b) Szürkés, vasoxid foltos dolomit az alsó-triaszból (megyehegyi 
dolomit), a község tulajdonát képező és a község ÉK-i oldalán fekvő 
kavicsbányából, mely a mult század eleje óta áll fen. 

Mind a kettő uti kavicsolásra szolgál. 
e) Sárgásfehér, finoman szemcsés dolomit a felső-triaszból (fődolo

mit), a község telkes gazdáinak tulajdonát képező és már a XIX. század eleje 
óta fenálló kavicsbányából, mely 3 kmtrnyire fekszik a községtől É-felé. 
Ezen dolomitkavics a kömyékbeli utakra hordatik szét. 

1966. - Ugod (Pápai j.). 
Sárgásfehér, tömött, fehér-kalciteres hippuritos mészkő a felső-kréta

korból, gr. EszTERHÁZY Mórocz, 1869-ben a községtől 3 kmtrnyire DDK-re 
megnyitott kőbányájából; bérlője füLITZ l!'ERENCZ Pápán, ki évenkint 
80-100.000 mtrmázsa követ fejtet mészégetés czé1jából. E mészkő erre a 
czélra ritka tisztaságánál fogva kiválóan alkalmas. 

196?'. - Vámos (Veszprémi j.). 
Sötétvörös, fehér mészpát.eres, tömött fels~ triaszkorú mészkő (arces

tes subtridentinus mészkő), a község tulajdonát képező, már évtizedekkel 
ezelőtt megnyitott és a községtől 2 kmtnyire DDNy-ra fekvő kőbányából. 
A padok vastagsága változó, hosszúságban egészen 2 mtres darabok fejt
hetők. A fejtés több ponton folyik ugyan, de csak alkalomadtán, a meny
nyire ugyanis a lakosság szüksége terjed. Ez idő szerint csak nyers álla.
potban használtatott e kőzet főleg építkezésre, de megjegyzendő, hogy 
nagyon alkalmas egyes dísztárgyak előállítására is, így pl. belőle készült 
az itteni ev. ref. templomban lévő úrasztala, továbbá a keresztelő víztart.ó 
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is, mely vésett és findzsafedőhöz hasonló, nyitható födéllel van ellátva, 
míg az úrasztalának 12 cm. a vastagsága és 1 ·5 mtr. átmérőjű köralakú. 
Figyelemre méltó, hogy a két mtr. hosszú kőlapokból készült és a főközle
kedési ponton lévő hid a legnagyobb terhet megbírja, s hogy ezen a hídon 
gőzcséplőgép-mozdonyok is járnak keresztül. 

1968. - Várpalota. (Veszprémi j.). 
Sárgás, lithothamniumos, egyes kvarczkavicsokat is tartalmazó, felső

mediterránkorú durvamész (lajtamészkő), a naf!yközség tulajdonát képező 
és emberemlékezet óta fenálló kőbányából, mely a bántai dűlőben, négy 
kmtrnyire a községtől Ny-ra fekszik. E kőzet, melyet egészen 0·5 kbmtres 
darabokban lehet fejteni, könnyen faragható, s mint ilyen, épületekhez, 
határ- és sírkövek faragásához szolgáltatja az anyagot. (M. K. Á. I. 92). 

1969. - Várpalota (Veszprémi j.). 
a) Fehér, aprószemcsés, czukros szövetű dolomit a felső-triaszból, a 

község tulajdonát képező, emberemlékezet óta a Csörgető-völgyben, a köz
ségtől 3 kmtrnyire É-ra létező kőbányából. .E kőzet nyers darabokban 
építkezésekre, összetörve pedig utak kavicsolására használtatik. 

b) Fehér dolomit törmelék a községi kopaszhallgatói bányából, a 
községtől mintegy 3 kmtrre É-ra. Ezen darabokra széjjelhulló dolomit 
útkavicsolásra szolgál. 

e) Hasonló minőségű, füstösfehér szinű dolomit a gf. SZTÁRAY ANTAL 
örökösei tulajdonát képező kekerétói kavics bányából, mely a községtől K-re, 
félórányi távolságban, a budapest-gráczi országút közelében fekszik. 
E bánya útkavicsolási anyagot szolgáltat. 

d) Dolomit, a gf. SzTÁRAY örökösök tulajdonát képező tóvölgyi kavics
bányából, a községtől félórányira Ny-ra, mely közel az országúthoz fek
szik. E bánya szintén csakis útkavicsot szolgáltat. 

19'i'O. ---: Va·rsány (Zirczi j.). 
Sárgás, tömött, eoczén-korú mészkő, a Pannonhalmi főapátság által, 

1870-ben, a községtől 6 kmtrnyire DK-i irányban fekvő Kis-Pagony erdő
részben megnyitott kőbányából, melyben átlag 0·20-0·5() mtr3 nagy
ságú darabokban fejtik a követ. E kőzet nyers állapotban falazásokra, 
összeapritva pedig az utak javítására használtatik. Az átlagos évi terme
lés 600 mtr3• 

19'11. - Ves~p1·ém 1·t. t•áros. 
Barnás, erősen bitumes mészmárga a felső-triaszbál. a >áros tulaj

donát képező jeruzsálemhegyi bányából, mely közvetlenül a város Ny,-i 
szélén fekszik. E bánya még a XVIII. századból szármuik. Ez a kőzet 

csupán csak nyers; faragatlan állapotban használta.tik közönséges építke
zésekre és alapfalazásokra. Az évi termelés mennyisége változó s felment 
1894-ben egészen 2000 kbmtrig. 

,„ -··-......... 
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191'2. - Veszprém rt. város. 
a) Sárgás dolomit (fődolomit), a városi, 1 kmtrnyire, D-re fekvő füredi 

uti kavicsbányából. Ez a bánya igen régi és törmelékes, murvás anyaga 
azelőtt is, valamint most is a közeli utak födésére használtatik. 

b) Fehér, finomabb dolomit-liszt és porond szintén a város tulaj
donát képező ősrégi Cséri erdő melletti bányából, mely a várostól 
3 kmtrnyire Ny·ra fekszik. Ez az anyag mészszel keverve igen jó vakola
tot ad. 

e) Vörhenyesfehér, czukros szövetű dolomit a felső·triaszból (fő

dolomit) az aranyoskuti bányából. Ezen kőbányából, me!y a városé, 
azelőtt építkezésre vittek anyagot, ez idő szerint azonban szünetel a bánya. 

191'3. -- Vörösberény (Veszprémi j.). 
Világosabb és sötétebb barnásszürke, habos rajzú, triasz korú mészkő 

és ugyanonnan sötétebb, barnásan foltozott, sárga pettyes mészkő. 
191'4. - Vörösberény (Veszprémi j.). 
Barnás, tömör, keményebb felső mediterránkorú mészkő. 
191'5. - Vörösberény ~Veszprémi j.). 
Fehér, czukrosszövetű dolomit, az alsó-triaszból (megyehegyi dolo

mit), a községi 1857-ben megnyitott, s a községtől 25 percznyire ÉÉNy-ra 
fekvő megyehegyi bányából, a hol 3-4 cmtres nagyságban évenkint mint
egy 130 kbmtr. kavicsot termelnek a közeli utak jókarban tartására. 
Porrá zúzva és mészszel keverve vakolásra is szolgál. 

191'6. - Vöröstó (Veszprémi j. ). 
Sárgásfehér, finoman szemcsés dolomit, a felső-triaszból (fődolomit) 

a községtől 1 ·5 kmtrnyire DK-re fekvő községi bányából, mely ember· 
emlékezet óta van megnyitva. A benne fejthető dolomitporond és kavics 
évenkint mintegy 80-85 kbmtr. mennyiségben használtatik útkavicso
lásra, finomja pedig mésszel keverve vakolásra. 

19'i''i'. - Zircz. 
Fehér, tömött, rétiai korú mészkő a zirczi apátság új kavicsbányá

jából, mely a város ÉNy-i végén, a Pintérhegy tövében fekszik, a főtemp
lomtól mintegy 1 kmtrnyi távolságban. E bánya 1894 ben lett megnyitva, 
a mióta benne évenkint átlag mintegy 400 kbmtr. zúzott kavicsot állíta
nak elő. 

191'8. - Zircz. 
a) Húsveres, tömött, alsó-liaszkorú mészkő, a zirczi apátság reg1 

k!!>vicsoló bányájából, mely a Kakashegyen, a mezővárostól 3 kmtrnyi tá
volságban fekszik. A bánya igen régi, de leginkább 1850-től 1894-ig volt 
használatban. Ez idő szerint évenkint alig termelnek benne többet, mint 
50 kbmtr. zúzott kavicsot. 

b) Világosszürke és vörösfoltos, vagy vörössávos liászkorú mészk6 
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M-120 cm. vastag rétegekben, a Pintérhegy lábánál, a zirczi apátság 
tulajdona, a vasúti állomástól 20 mtrnyire. Ezideig útkavicsoló anyagnak 
használtatott, ujabban műkövet - lépcsőfokokat, lábazat-köveket stb. '--
is termelnek; egy kis része díszkövekre is alkalmas. 

e) Részben világosszürke, helyenként világosszürke és szürkés, kal
czit·erekkel átjárt és részben vörös brecsiás liászkorú mészkő a Pintér
hegy legmagasabb pontján, 5-100 cm., átlag 25-30 cm. vastag rétegek
ben. A vasúti állomástól 2 kmrre fekszik, a zirczi apátság tulajdona s 
csak 1903-ban nyíttatott meg. Műszaki - kis részben díszkövek készíté
sére használható. 

1919. - Zirc?t. 
a) Világosbarnás, aprószemű caprotinás mészkő, az alsó-krétakorból. 

A kőbánya, mely 3 kmtrnyire DDNy-ra, a Kakashegyen emberemlékezet 
óta létezik, a zirczi gazdaközönség tulajdona. A termelt kövek középnagy
sága 0·25x0·25 mtr. O·OS mtr. vastagság mellett. E kőzet évenkint mintegy 
500 kbmtr. mennyiségben nyers állapotban használtatik alapfalazásokhoz 
és közönséges házépítkezésekhez. 

b) Ugyanazon minőségű, de kissé sárgásabb mészkő, a zirczi apát
ság kőbányájából, mely a Pintérhegyen a várostól 2·5 kmtr-re ÉNy-ra 
fekszik. A fejthető darabok méretei ugyanazok, mint fent. Évenkint csak 
mintegy 100 kbmtr. lesz fejtve, mit a tulajdonos apátság a saját czéljaira, 
ú. m. cselédházak építésére, kerítésekre, kőfalak és alapfalazásokra hasz
nál. A kőbánya igen régi. 

52. ZALA VÁRMEGYE. 

1980. - AkaU \Tapolczai j.). 
Barnásfehér dolomit (megyehegyi fődolomit), a községi határ ÉNy-i 

részén lévő kegyes tanítórendi kőbányából, melynek anyaga útépítésre és 
kavicsolásra való. 

1981. - Alsó-Ha,hót \Pacsai j.). 
Világosszürke, apró csillámú, erősen meszes, lemezesen elváló apró

szemű homokkő a pontusi emeletből, a község tulajdonát képező sárkány
szigeti bányából. 

1982. - Alsó~Lendva. 

Alluviális kvarczka vics. 
1983. Alsó-Örs (Tapolczai j.). 
Sötétvörös, apró szemű, gyéren csillámos homokkő az alsó-triaszból 

(tarka homokkő), a. kútvölgyi bányából. 

~----~---~-.;......... __________ - --
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1984. Alsó-Páhok (Keszthelyi j.). 
a) Barnás, apró szemű, meszes alapanyagu homokkő a pontusi eme

letből. E kőzet a veszprémi püspökség bányájából való. 
b) U. a. a kőzet, sajátságos puha, borsónagyságú márgakonkréczió 

zárványokkal, BAJNÓczr MmÁLY kőbányájából. 
e) Szürke, csillámos, meszes, vékony táblás homokkő, LÁZÁR SAMU 

és LÁZÁR JózsEF két kőbányájából. 
1985. Alsó-Rajk (Paczai j.). 
Világosszürke, gyéren csillámos, erősen meszes, valamivel durvább 

szövetű homokkő a pontusi emeletből, a község tulajdonát képező berki 
kőbányából. 

1986. - Alsó-Szemenye (Letenyei j.). 
Tarka kvarcz és kristályos pala dambokból álló kavics a Mura allu

viumából; a községi kavicsgödörből. 
198'1. - AlsÓ-Zsid (Keszthelyi j.). 
Szürke, finoman szemcsés dolomit (fődolomit), a község tulajdonát 

képező s 1868-ban megnyított kőbányából, mely mintegy 2 kmtrnyire a 
községtől D-re, a volt úrbéresek erdejében fekszik. E kőzet, mely átlag 
tégla, egészen hordónagyságban fejthető, csakis felaprítva használható 
ú tka vicsolásra. 

1988. - Andráshida (Zalaegerszegi j.). 
Rozsdás színű homok és kavics a pontusi emeletből. A kvarczkavics 

egészen ökölnagyságot is szokott elérni. 
1989. - A'rács (Tapolczai j.). 
Sárgásszürke márga a felső-triaszból (felső márgacsoport), mely a 

községtől kb. 1 kmt.rnyire ÉNy-ra fordul elő. 
1990. - Aszófő (Tapolczai j.). 
a) Világosszürkés, alsó-triaszkorú dolomit (megyehegyi dolomit), a 

tihanyi apátság tulajdonát képező és a községtől K-re, a megyei út északi 
oldalán fekvő kőbányából, melyet kizárólag útkavicsolásra használnak. 

b) Sárgás dolomit a községi kavicsbányából, mely a községtől É-ra 
fekszik, és vörhenyes, kissé meszes dolomit ezen bányától ÉK-re. 

1991. - Balaton-Ederics (Tapolczai j.). 
Barnásfehér, :finoman szemcsés dolomit (fődolomit), mely a község

től kb. 1 ·5 kmtrnyire Ny-ra, a Sárkány-erdő hegyen fordul elő. 
1992. - Balaton-Fü1•ed ('füpolczai j.). 
a) Vöröses, csomós, tömött mészkő, a felső-triaszból (arcestes sub

tridentinus-szint), az ú. n. szákai kőbányából. Ugyancsak e bányából egy 
drapszínű, tömött mészkőminta is küldetett. 

b) Ezen kívül VARGA JÁNosnakis van a szákai dűlőben. bányája, a 
melyben a mészkő az utóbb említett drapszínűhez hasonlít. 
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e) Világos drapszínű, tömött mészkö a tamáshegyi községi kőbányá
ból, mely körülbelül t ·5 kmtrnyire fekszik ÉK-re. 

1993. - Balaton-F·ÜTed (Tapolczai j.). 
Világosszürkés, lemezes mészmárga, a felső-triaszból (felső márga

csoport), VÖRÖS IMRE csákányi kőbányájából. Ugyanott IlóKA lMRÉnek is 
van bányája, melyben ugyanazon lemezes mészmárga fordul elő. 

1994. Balaton-Füred (Tapolczai j.). 
a) Sárgásfehér, finomszemű dolomit, az alsó-triaszból (megyehegyi 

dolomit), a községi belső mezői murvabányából. 
b) Szürkésfehér, finomszemű dolomit (megyehegyi dolomit), VARGA 

JÁNOS, baricskái murvabányájából, a községtől DK-re. 
• 199/$, - Balaton-Kis-Szőllős (Tapolczai j.). 

Chamois színű, tömött, szarúkőzárványos, felső-triászkorú mészkő 
(füredi mész), a község tulajdonát képező, körülbelül 2-2 kmtnyire ÉNy-ra 
fekvő gellai kő,bányából. 

1996. _:.__ Balaton-Kis-Szöllős (Tapolczai j.). 
Fehéres, czukros szövetű dolomit (fődolomit), a községi, alsó erdei 

murva bányából. 
199'1. - Balaton-Kövesd (~lezai j.). 
Világos-okkerbana, tömött, felső-triaszkorú mészkő (füredi mészkő), 

mely a községtől 1 kmtrnyire ÉNy-ra fordul elő. 
1998. - Balaton-1Jdvm'i (Tapolczai j.). 
Szürkésfehér dolomit (megyehegyi dolomit), a községi határ Ny-i 

részén, a megyei út mellett lévő kavicsbányából. E bányából kizárólag 
csak az utakra való kavicsot termelik; van azonban a községnek még egy 
dolornitbányája a határ É-i részében, a melyben nagyobb, építkezésre 
való darabokat is fejthetnek. 

1999. - Barabásszeg (Novai j.). 
Kvarczkavics a pontusi emeletből; a rostált kavicsminta a községi 

vörösszegi bányából való. 
2000. - Bazsi (Sümegi j.). 
Feketésszürke apró szemű bazalt, a községtől t ·5 kmtrnyire D-re a 

Hosszú-hegy K-i nyúlványáról, illetve az ottani községi kőbányából. 
2001. - Becsehely (Letenyei j.). 
Sárga agJ:agos, homokos kvarczkavics a pontusi emeletből. E minta 

BALOG JÁNOS kavicsbányájából való. 
2002. - Belatincz (Alsó-Lendvai j.). 
Tarka kvarcz és kristályos paladarabokból álló kavics a. Mura allu

viumából, községi területről. 
2003. - Börönd (Egerszegi j.). 
Barnás, homokos, murvás kvarczkavics a pontnsi emeletből. Ez a 
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kavics SzALAI IsTvÁN tul~jdonát képező, 1891-ben megnyított s a község
től 2 kmtrnyire D-re, az országút mellett fekvő bányából való, melyet 
ezidő szerint Zala vármegye útkavicsolás szempontjából bérel. Az évi ter
melés évenkint átlag 190 kbmtrre tehető. 

2004. - Csabrendek (Sümegi j.). 
Szürkésfehér nummulitos mészkő a középeoczénből. E mészkőben 

apró zöldes zárványok láthatók, melyek valamely eruptiv kőzet dekompo
nált maradványai lehetnek. E nummulitos mészkőelőfordulás a községtől 
D-re fekszik. 

2005. - Csabrendek (Sümegi j.). 
Sárga, murvás, homokos kavics a pontusi emeletből, a községi 

• kavicsgödréből. 

2006. - Csáktornya. 
Alluviális kvarczkavics, mely kvarcz, kristályos pala, mészkő gör

getett darabjaiból áll. 
200';'. - Csehi (Sümegi j.). 
Feketésszürke, apró szemű bazalt, a községtől vagy 2 kmtmyire 

D-re fekvő Hosszú-hegyről, illetve az ott lévő községi kőbányából. 
2008. -- Cserszeg-Tomaj (Keszthelyi járás.). 
Sárgás, apró szemű homokkő, a pontusi emeletből. E homokkőben 

karbonátok nincsenek. E kövek több helyen termelhetők a községi határ É-i 
részében. A beküldött minta id. GrnER GYÖRGY 1883-ban megnyított bányá
jából való, a hol mtr3-nél nagyobb darabok is fejthetők. Az évi termelés 
110 mtr3-t tesz ki, miből az apraja falusi építkezésekre, a nagyobb darabok 
ellenben lépcsőfokok, épületdíszek, emlékkövek kifaragására használtatnak. 

2009. - Csicsó \Tapolczai j.). 
Világos-chamois színű, tömött, felső-triaszkorú (füredi mészkő) 

mészkő a községi kőbányából. 
2010. - Csopak (Tapolczai j.). 
Világosbarnás, tömött, márgás mészkő, a felső-triaszból (felső

márga csoport). 
2011. - Dióskál (Pacsai j.). 
Szürke, a küilapokon sárgásan oxidálódott, finomszemű, csillámos, 

meszes kötőszerű, pontusi homokkő, a községi bányából. 
2012. - Diszely (Tapolczai j.). 
Sárgásfehér, finoman szemcsés dolomit a felső~trias~ból (fődolomit), 

a község kavicsoló bányájából. 
2013. - Egregy (Keszthelyi j.). 
Szürke vagy sárgás, gyéren csillámos, erősen meszes homokkli & 

pontusi emeletből. A beküldött három minta F1sLJ JózsEF, FöLFÖLDI 
JÁNOS és Rum ISTVÁN kőbányáiból való. 
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2014. - Egyltázas-Ozmánbük \Egerszegi j.). 
Sárgás, homokos kvarczkavics a pontusi emeletből. E kavics az 

1891-beu megnyitott kavicsbányából való, mely 0·75 kmtrnyire fekszik 
DK-re. E helyen átlag 120 kbmtrt termelnek évenkint, mit a szomszédos 
útakra fedőanyag gyanánt használnak. A kavicsgödör tulajdonosa FARKAS 
ISTVÁN, bérlője pedig Zala vármegye. 

2015 - Felső-Dö1·gicse (Tapolczai j.). 
Világos-chamois színű, tömött, felsö-tr_iaszkorú mészkő (füredi 

mészkő) a községi bányából. 
2016. - Felső-Örs (Tapolczai j.). 
Barnásfehér, finoman szemcsés dolomit, az alsó-triaszból (megye

hegyi dolomit), a község czinegei kavicsoló bányájából. 
201r. - Felső-Zsid (Keszthelyi j.). 
Feketés-szürke, finomszemű bazalt, a község tulajdonát képező 

pusztamenti bányából, mely 1875-ben a községtől 1 kmtrnyire ÉK-re lett 
megnyitva. A termelt kövek, melyek negyedakós hordónagyságúak is le
hetnek, kizárólag felaprítva kerülnek a közlekedési utakra. 

2018. - Gyenes-Diás (Keszthelyi j.). 
Füstös-fehér, finoman szemcsés, gyéren likacsos, hasadozott dolomit 

(fődolomit), a községi kavicsoló bányából. 
2019. - Gyepű-Kaján ~Sümegi j.). 
Sárgás, nnmmulitos mészkő a középeoczénból. E mészkő, mely 

tele van nummulitokkal, a községben építkezési czélokra szolgál. 
202_0. - Gulács (Tapolczai j.). 
Feketés-szürke, tömött, de murvává széjjelhulló bazalt, a gulácsi 

nemes közbirtokosság kavicsoló bányájából, mely 1 ·5 kmtnyire fekszik a 
községtől DK-re. A beküldött próba bizonyára a külszínről vétetett. 

2021. - Haláp (Tapolczai j.). 
a) Szürkés-fehér, finoman szemcsés dolomit (fődolomit), a községi 

kaviesoló bányából, mely körülbelül 1 ·5 kmtrnyire a községtől K felé 
fekszik. 

b) Világos-sárgás, finomszemű dolomit a felső-triaszból (fődolomit), 
a község tulajdonát képező és tőle mintegy 5 kmtrnyire ÉNyÉ-ra fekvŐ 
új-dörögdi .kancsolóbányából. 

e) Fehér. finoman szemcsés dolomit a felső-triaszból (fődolomit), a 
községi, ú. n. ó-dörögdi kavicsoló bányából, mely a községtől mintegy 
5 kmtrnyire É..~y-ra fekszik. 

2022. - Hany (Sümegi j.1. 
~forrás kvarczkavics a pontusi emeletből, a községi kavicsgödörből. 
2023. - H'gyesd (Tapolczai j.). 
Szürkés-fehér, finoman szemcsés dolomit (fődolomit), a felső-triaszból. 

Dr. Schafar:ik F. A ~ mbcilll'ak.. 23 
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2024. - Kapolcs (Tapolczai j.). 
Szürkés-fehér dolomit (fődolomit), a községtől körülbelül 3 kmtr-

nyire É ra fekvő Szent István hegyről. 
2025. - Kapolcs ('fapolczai j.). 
Feketés, konglomerátos bazalttufa. 
2026. -- Káptalanfa (Sümegi j.). 
Homokos-murvás kvarczkavics a pontusi emeletből. E kavics a 

község tulajdonát képező selemteleki murvás gödörből való. 
202'1'. - Káptalantóti (Tapolczai j.). 
Feketés-szürke, miemitesen széthulló tömött bazalt, a községtől 1 ·5 

kmtrnyire D-re, a Fóti-hegyen lévő kavicsoló Lányából, mely SZALAY BÁLINT 
tulajdona. 

2028. - Karmacs (Keszthelyi j.). 
Világos szürke, gyéren csillámos, erősen meszes homokkő a pontusi 

emeletből. Némelyikben borsónagyságú, babérczszerű szernek foglaltatnak 
mint zárványok, melyek limonitosodott, vagy még csak félig átalakult pi
ritből állanak. A beküldött négy minta az alsó erdőről való, még pedig 
Bóms PÉTER. özv. NÉMETH JÁNOSNÉ, Trn GÁBOR és ToMoR JózsEF köbányá
jából. 

2029. - Kékkut (Tapolczai j .). 
Kvarczhomok és apró kvarczkavics. Kolluvium a községi kavicsoló 

bányából. 
2030. - Kemend (Zalaegerszegi j.). 
Szürke és sárgás, aprószemű, meszes, alig kissé csillámos homokkő, 

a pontusi emeletből, a községi bányából. 
2031. - Keszthely. 
a) Sárgás-fehér, :finomszemű dolomit (fődolomit), a város tulajdonát 

képező CBörégödör nevű murvabányából. 
b) Fehéres, finoman szemcsés dolomit-liszt és murva (fődolomit), 

gróf FESTETICS TASZILÓ 1851-ben, a várostól 6 kmtrnyire ÉNy-ra, a Do
bogó-malom melletti dombon nyitott kavicsoló bányájából. Évenkint mint
egy 4000 kbmtr. murvát termelnek e helyen, mit szódavízkészítésre és 
útak kavicsolására használnak. 

2032. -- Keszthely (Zala m.). 
a) Világos, barnás-szürke, aprószemű, csillámos, meszes kötőszerű 

homokkő a pontusi emeletből. E homokkő a város tulajdonát képező 
mosóházi kőbányából való. 

b) Barnás, igen :finomszemű és csillámos, meszes homokkő a Szi
geti kőfejtőből. 

e) Világos-barnás, barna pettyes, finomszemű, csillámos, mésztelen 
homokkő az ú. n. városi kőbányából. 
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2033. - Kis-DÖ'rgicse (rapolczai j.). 
Chamois-színű, tömött, felső-triaszkorú mészkő (füredi mészkő), a 

községi kőbányából. 
2034. - Kővágó-Öt•s (Tapolczai j.). 
Szennyes·szürke, alsó-triaszkorú, durvaszemű homokkő. 
2035. - Köves-Kálla (Tapolczai j.). 
a) Szürkés-fehér, (megyehegyi) dolomit az alsó-triaszból. E dolomit 

apró üregeiben mészpátkiválások láthatók. 
b) Sárgás, márgás dolomit az alsó-triaszból, a köveskállai kavics

bányából. 
2036. - Légrád (Kanizsai j.). 
a) Tarka kvarcz és egyéb paladarabokból álló kavics, a Dráva 

alluviumából. A rostált kvarczkavics a község tulajdonát képező kakonyai 
bányából való. 

b) Hasonló kavics a község kissza.nyari bányájából. 
f~03'i'. - Lesencze-Tmnaj (Tapolczai j.). 
Világos-barnás, gyéren likacsos, különben tömör, szarmatakorú 

mészkő, gróf DEYM NÁNDOR és HERTELENDY FERENcz, 1840 körül, a köz
ségtől 3 kmtrnyire ÉKÉ-re fekvő, ú. n. Mindszenti kőbányájából. A fejtett 
darabok 0·50- 0·60 mtr. átmérőjüek és ezekből évenkint 800-1000 kbmtr. 
lesz szállítva különböző építkezésekre. 

2038. - Lesence-Tomaj (Tapolczai j.). 
a) Barnás-fehér, czukrosszövetű dolomit a felsö-triaszból (fődolomit), 

HERTELENDY FERENCZ hidegvölgyi kavicsbányájából, 5 kmtrnyire a köz
ségtől ÉKÉ-re. E bánya 1860 körül lett megnyitva és azóta e követ or
szágúti kavics gyanánt használják. Évenkint mintegy 400-500 kbmtrt 
hordanak el belőle. 

b) Barnás-fehér, czukorszövetű dolomit, gróf EszTERHÁzY PÁL (Deve
cser) nzsanyéresi, a községtől mintegy 8 kmtrnyire É-ra fekvő bányájából, 
melyet 1850 körül nyitottak. Ezen kőzet szintén csak 4-5 cmtres dara
bokban fejthető és kellőképen összeaprítva, évenkint mintegy 400--500 
kbmtr. mennyiségben útak kavicsolására hordatik szét. 

2039. - lHahomfa (Novai j.). 
Barnás, homokos-murvás kavics a pontusi emeletből; a községi 

kavicsoló gödörből. 
.2040. - Megye1· \Sümegi j.). 
Homokos-murvás, egészen ökölnagyságú kvarczkavics a pontusi 

emeletből. E kanca Llili. JózsEF kavicsgödréből való. 
2041. - Mimlszent-Kálla-Kisjalud (Tapolczai j.). 
Szürkés-fehér dolomit (fődolomit), a községtől 1 ·5 kmtrnyire ÉNy-ra. 

Kavicsolásra szolgál_ 

23* 
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2042. - JJ1inllszent-Kálla-Kisfnlud (Tapolczai j.). 
Szürkés-fehér, aprószemű. karbonátok nélküli kvarczhomokkő a 

pontusi korból, mely emelet kőzetei a község legközelebbi környékét 
képezik. 

2043. - JJ;Iisefa (Pacsai j.). 
a) Világos-szürke, aprószemű, alig kissé csillámos, meszes kötőszerű, 

pontusi korú homokkő. A kőbánya neve, hol e kőzet előfordul, Misefa
hegyi. 

b) Ugyanilyen kőzetre van a községnek még egy másik bányája is, 
még pedig az előbbinek közelében. 

2044. - Mumor (Novai j.). 
Barnás, homokos-murvás kavics a pontusi emeletből; a községi ka

vicsoló gödörből. 
2045. - Mura-Keresztlt1• \Nagykanizsai j,). 
Alluviális kvarczkavics a Mura alluviumjából. A kirostált fehér 

kavics mogyoró-tyúktojás nagyságú. 
2046. -- Nagy-Görbő (Sümegi j.). 
Feketés-szürke, finomszemií bazalt, a községtől D-re levő Várasd

hegyről; egyforma minőségben a községi, KovÁcs SÁNDOR, TOLNAY TIVADAR, 
és VÉRTESY IvÁN görbői birtokosok bányáiból. 

204'1. - Nagy-Pécsely (Tapolczai j.). 
Világos, chamoisszínű, tömött, fehér-mészpáteres mészkő, a felső

triaszból (füredi méez), a megyehegyi kőbányából, mely a község tulaj
dona. E bánya a községtől körülbelül 1 ·6 kmtrnyire DK-re fekszik. 

2048. - Nagy-Pécsely (Tapolczai j.). 
Füstös-fehér, finoman szemcsés dolomit, a felső-triaszból (fődolo

mit), a község tulajdonát képező felsőerdei murvabányából, mely körül
belül 2 kmtrnyire fekszik a községtől É~yÉ-ra. 

2049. -~ Nemes-Pécsely (Tapolczai j.l. 
Világos-szürke, tömött mészkő, a felső-triaszból (füredi mész), a 

a kis-pécselyi kőbányából. 
2050. - Nemes-Pécsely (Tapolczai j.). 
a) Fehéres, finomszemű dolomit (megyehegyi dolomit), az alsó 

triaszból. E dolomit a veszprémi káptalan tulajdonát képező ágasmagosi 
murvabányából való, mely a községtől körülbelül 2 kmtrnyire fekszik 
DKD-re. 

b) Fehér, czukrosszövetű dolomit (fődolomit) a felső-triasz ból. 
E törmelékes dolomit a község tulajdonát képező puszta vári murvabányá
ból való. 

2051. - Nemes- Vita (Tapolczai j.). 
Világos-barnás, gyéren aprólikacsos, szarmatakortí (?) mészkő. 
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2052. - Nyirád (Sümegi j.). 

Fehéres, likacsos, jól rétegzett mészkő, a szarmata emeletből. 
E mészkőbánya a község volt úrbéres közbirtokosságának tulajdona. 

2053. - Nyirád (Sümegi j.). 
Füstös-fehér, finoman szemcsés dolomit (fődolomit), a veszprémi 

püspökség tulajdonát képező kavicsolóbányából. 
2054. - Ó-Budavár. (Tapolczai j.). 
Chamoisszínű, tömött mészkő, a felső-triaszból (füredi mészkő), a 

községi kőbányából. 
2055. - Ó-Bttdavár (Tapolczai j.). 

Sárgás-fehér, finoman szemcsés, hasadozott dolomit, az alsó-triasz
ból (megyehegyi dolomit), a községi kavicsoló bányából. 

2056. - Ön•ényes (Tapolczai j.). 
a) Sárgás, szemcsés dolomit, (megyehegyi dolomit), a községi kavics

bányából, mely a községtől É-ra fekszik, s a szomszédos útrészekre szol
gáltatja a kavicsolási anyagot. 

b) Vörhenyes, kissé meszes dolomit, a községtől ÉK-re, mely na
gyobb darabokban fejthető, a miért is e követ nyersen, faragatlanul építő
kőnek használják. lVIind a két banyának tulajdonosa a község. 

20."}';', - Paloznak (Tapolczai j.). 
Világos-chamoisszínű, tömött, felső-triaszkorú (füredi) mészkő, mely 

a községtől körülbelül 2 kmtrnyire ÉNy-ra fordul elő. 
2058. - Pákod (Szentgróti j.). 
Sárgás, homokos kvarczkavics a pontusi emeletből. A kavicsbánya 

az endesi major közelében van. 
2059. -- Prága (Sümegi j.). 
Feketés-szürke, aprószemű bazalt, a községtől 1 kmtrnyire DK-re 

fekvő Karakós hegyről, illetve a rajta levő községi kőbányából 
2060. - Rezi (Keszthelyi j.). 
Világos-szürke, finoman szemcsés dolomit (fődolomit), a községi 

kavicsoló bányából. 
2061. - Rezi (Keszthelyi j.). 
a) Szürkés-fehér, aprószemű, csillám- és mészkarbonát nélküli ho-

mokkő, Ács Júos kőbányájából. 
b) rgyanilyen homokkő fordúl elő Bocn JózsEF és 
e) Bóms G.isP.i.R kőbányáiban. 
Ez a homokkő faragásra alkalmas épületkő. 
2062. - &ll/öld \Tapolczai j.). 
Sárga kvarczkonglomerát, illetve annak murvája az alsó·triaszból 

(tarka homokkó1. 
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2068. - Sümeg. 
a) Világosbarnás, tömött hippuritos mészkő a városi kőbányából. 

E mészkő égetésre hasznaltatik. 
b) Világosszürkés, tömött hippuritos mészkő az öreghegyi bányából. 
2064. - Sümeg. 
Feketésszürke, finomszemü bazalt u veszprémi püspökség szarvalyi 

kőbányájából, melyet ezidő szerint a Sümegi Bazalt R. T. bérel. A bányá
tól a vasútig 2 kmtr. hosszú sodronykötél-pálya vezet, mely a közvetlen 
berakást lehetővé teszi. A bazalt 2--3 mtres oszlopok alakjában fordul 
elő. Évenkint 12000 mtr3 zúzott kő termeltetett, mely mennyiség azon
ban még fokozható. Mint terméskő használtatik a MÁV. alapozásaihoz és 
hidépítéseihez, mint kavics pedig a környékbeli utak fentartásáhol?J. 
(M. K. Á. IV. 92). 

2065. - Siimeg. 
Rostált kvarczkavics a pontusi emeletből, a városi kavicsbányából. 
2066. - Szt.-And'rás (Keszthelyi j.). 
a) Szürkésfehér, apró szemű, finoman csillámos, erősen meszes 

homokkő a pontusi emeletből. E homokkő, mely NAGY JózsEFNÉ kőbányá
jából való, vékony pados és rosz fentartású levéllenyomatokat tartalmaz. 

b) Ugyanazon kőzet, de levéllenyomatok nélkül, VARGA IsTVÁN bá-
nyájából. 

e) Ugyanaz PÁL REzső bányájából. 
d) Fehéres, majdnem csillámnélküli, erősen meszes, vékony lapok

ban előforduló homokkő, KÁRM,Í.N JÁNOS bányájából. 
206'1. -- Szt.-Antalfa 1Ta.polczai j.). 
Világos chamois színű, tömött mészkő, a felső-triaszból (füredi 

mészkő), a községi kőbányából. 
2068. - Szt.-Antalj'a (Tapolczai j.). 
Szürkésfehér, finoman szemcsés, hasadozott dolomit, az alsó-triasz-

ból (megyehegyi dolomit), a községi kavicsoló bányából. 
2069. - Szt.- Grót (Szt.-gróti j.). 
Barnás kvarczkavics a pontusi emeletből, a községi kavicsgödörből. 
20'10. - Szt.-LiszlÓ (Letenyei j.). 
Szürke, apró szemű, csillámos, meszes homokkő a pontusi emelet-

ből, a községi bányából. 
20'11. - Szepezd (Tapolczai j.). 
Vörös, apró szemű, gyéren csillámos, tarka homokkő az alsó-triaszból. 
20'12. - Szőllős (Egerszegi j .). 
Feketésszürke, apró szemű bazalt, a községtől 1 ·5 kmtrnyire ÉK-re 

fekvő kovácsi hegyről. 
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20'1'.'l. - Tagyon (Tapolczai j.). 
Világosszürke, likacsos dolomit az alsó-triaszból (megyehegyi dolo-

mit), a községi kavicsoló bányából. 
20'1'4. - Talián-Dörögd ('fapolczai j.). 
Világosbarnás, finoman szemcsés dolomit (fődolomit), a községi, 

ú. n. csörgői kavicsoló bányából. 
20'1' 5. - Tapolctta. 
Fehér, gyéren likacsos, kristályos szövetű mészkő a szarmata eme

letből, a város tulajdonát képező s tőle mintegy 1 ·5 kmtrnyire ÉK-re 
fekvő kőbányából, hol nemcsak építkezésekre, hanem mészégetésre is fej-

tik e kőzetet. 
20'1'6. - Tapolctta. 
Fehéres, finoman szemcsés dolomit a felső·triaszból (fődolomit), a 

városi kavicsoló bányából. 
20'i''i'. - Tihany (Tapolczai j.). 
Világosbarnás, sávos-réteges, gyéren likacsos, különben igen tömör, 

keményedett anyagú plioczénkorú, kovadús, édesvizi mészkő, a község 
tulajdonát képező s a félsziget Ny-i részén, a Szarka-dűlőben fekvő kő
bányából, a melynek köveit a község lakói nyers épületanyagúl használják. 

20'1'8. -- Vállus (Keszthelyi j.). 
Füstösfehéres, finoman szemcsés, hasadozott dolomit (fődolomit) a 

gf. FESTETICS TASZILó-féle, 1878-ban, a községtől 1 kmtrnyire DNy-ra, a 
Keszthelyre vezető út mellett megnyitott kőbányából. Ezen kőzet kizáró
lag uti kavicsolásra szolgál. 

20'1'9. - Vászoly (Tapolczai j.). 
Világos chamoisszínű, szarukőzárványos, tömött, felső-triaszkorú 

mészkő (füredi mész). 
2080. - Véged, (Szt.-gróti j.). 
Sárgás, homokos kvarczkavics a pontusi emeletből. A kavicsgödör 

a. községé. 
2081. - Vindornya-Lak (Keszthelyi j.). 
Feketésszürke, aprószemű bazalt, HERTBLENDY JózsEF kőbányájából, 

a melyben a kőzet nagy sziklatömbökben fordul elő. A bazalt 2 kmtrnyire 
a községtöl É-ra, a kovácsi hegyen fordul elő. E bánya ezidő szerint nem 
miveltetik, de bazaltban, mely építkezésekre és út-kavicsolásra alkalmas, 

úgyszóh·án kifogyhatatlan. 
2082. - Zala-Apáti (Pacsai j.). 
Szürke, aprószemü, gyéren csillámos, meszes kötőszerű, pontusi 

korú homokkö, mely vékonyabb kőlapokban fejthető. 
2083. - Zala-Egerszeg. 
Homokos, murvás kvarczkavics a pontusi emeletből. A kavicsdara· 



360 ZEMPLÉN M. 

bok tyúktojásnagyságot érnek el. E kavics a városi felsőerdei kavics
bányából való. 

2084. - Zala-Lövő (Zalaegerszegi j.). 
Földes, murvás kvarczkavics a pontusi emeletből, a községi kavics

bányából, mely a községtől 100 lépésnyire fekszik. E bányát GRÁNER 
(Zalaegerszeg) bérli, ki évenkint 350-400 szekérrel hordat innen útkavi
csolási czélokra. 

2085. - Zala-Szántó (Keszthelyi j.). 
a) Feketésszürke, apró szemű bazalt, mogyorónyi fillipsit·geodák

kal, a Vadtó és a Kovácsi hegyekről, a községtől É-ra, illetve ÉNy-ra. 
b) Ugyanolyan tömör bazalt a Tátika-Szebike-Farkashegy vonulat

ból, községtől 3 kmtrnyire ÉK-re. 
e) Miemitesen málló, illetve széthulló, feketésszürke bazalt, borsó 

és mogyorónyi fillipsit-geodákkal, a Mezőség és Hegyalja nevű hegyekről. 
2086. - Zala-Szt.-György (Egerszegi j.). 
Barnás, homokos, murvás, egészen tyuktojásnagyságú kavics a pon

tusi emeletből. E minta CsÁsz'R PÁL, a községtől 0·5 kmtrnyire É-ra fekvő 
kavicsbányájából való, melyből évenkint mintegy 210 kbmtr. kavicsot szál
lítanak ki a közeli törényvhatósági útszakaszokra. 

208';'. - Zánka (Tapolczai j.). 
Világos chamois színű, finoman szemcsés dolomit az alsó-triaszból 

(megyehegyi dolomit), a községi kavicsoló bányából. 
2088. - Zánl~a (Tapolczai j.). 
Vörös, apró szemű, gyéren csillámos homokkő az alsó-triaszból 

(tarkahomokkő). 

53. ZEMPLÉN VÁRMEGYE. 

2089. - Barkó (Homonnai j.). 
a) Világosszürke, finoman szemcsés, mészpáteres, felső-triaszkorú 

dolomit, (kösseni rétegek) a község tulajdonát képező igen régi, s a köz
ségtől 1 ·5 kmtrnyire D-re fekvő kőbányából. Ezen bánya évenkint mintegy 
6000 kbmtr. kőanyagot szolgáltat, minek legnagyobb részét útkavicsolásra, 
kisebb részét pedig mészégetésre használják. 

b) Barnásszürke, bitumenes dolomit, SzrnMAY PÁL (Udva) igen régi 
kőbányájábó~, mely a községtől 1 ·5 kmtrnyire D-re fekszik. Ezen anyagot 
is részint útkavicsolásra, részint pedig mészégetésre használják. Az éven
kint fejtett mennyiség pedig körülbelül 6000 kbmtrt tesz ki. 

2090. - Bodrog-Halász (Sátoraljaujhelyi j.). 
Szürke, középszemű piroxén-andezit, a község tulajdonát képező 

kőbányából, mely 1810 óta van üzemben és mely a községtől 2 kmtrnyire 
l 
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Ny-ra fekszik. Ezen kőzetből évenkint átlag 600 kbmtrt fejtenek útkavi
csolásra. 

2091. - Bodrog-Keresztwr (Tokaji j.). 
a) Szürkésfehér, brecsiás riolittufa, HELLER LAJOS kőMnyájából, 

mely 1881 óta létezik és a községtől 1 ·5 kmtrnyire Ny-ra fekszik. Ezen 
kőbánya anyaga nyers és faragott állapotban évenkint mintegy 6000 
kbmtr. mennyiségben építkezésekre használtatik. 

b) Szennyesfehér, tajtköves-likacsos riolittufa, az ugyanazon a tájon 
lévő FüHRER Zsrn~IOND (Nyiregyháza)-féle bányából, mely 1872 ó~a van 
megnyitva. Ezen kőbánya évenkint 5000 kbmtr. követ szolgáltat, mit nyer
sen és faragva különbözö építkezésekre használnak fel. Ezen bánya Ördög
bánya neve alatt ismeretes. 

e) Sárgafoltos, világoslilaszinű, likacsos riolittufa, TóB JózsEF kőbá
nyájából, mely 1889 óta áll Ífll s Kakas kőbánya neve alatt ismeretes. 
Ezen kőbányából évenkint mintegy 3000 kbmtr. kőanyagot fejtenek ki, 
mit nyersen és faragva építkezésekre használnak. Ezen kőzet felhaszúál
tatott eddig Miskolczon és vidékén, Nyiregyházán, Tokaj, ungvár stb. 
városokban magasépítményekre, továbbá a volt Magy. Északkeleti Vasút, 
a debreczen-füzesabonyi, s a békésmegyei vasútak különböző al- és fel
építményeinél. (M. K A. II. 79.) 

d) Szennyes, zöldesfehér, likacsos, tajtköves riolittufa, REICHM:ANN 
ÁRMIN (Debreczen) ú. n. Csonka bányájából, mely a községtől 3 kmtrnyi 
távolságban fekszik. E bánya 1891-ben lett megnyitva s évenkint 5000 
kbmtr. építőkövet szolgáltat. 

e) rgyancsak FüHRER ZsIGMONDnak is van e helyen (Csonka bánya) 
kőbányája, mely évenkint 6000 kbmtr. építőanyagot szolgáltat. Ezen kő
bánya 1870-ben nyittatott meg. (M. K. Á. I. 242 és II. 78, 79.) 

2092. - Bod1·og-Szer<lahely (Bodrogközi j.). 
Barna, durrnszemű, érdes-likacsos kvarcztrachit (riolit) a községi, 

1868- ban megnyit-Ott kőbányáLól, mely a községtől 1 kmtrnyire fekszik 
É-ra. Ezen kőzet terméskő alakjában építkezésekre szolgál, még pedig 
évente átlag 500 kbmtr. mennyiségben. 

2098. - Bodrog-Szm•<lahcly (Bodrogközi j.). 
Barnásszürke, aprószemű piroxén-andezit, a vármegye kőbányájá

ból, mely a községtől 1 kmtrre ÉK re fekszik és már igen régóta létezik. 
Ezen kőzet éYenkint 700 kbmtr. mennyiségben útkavic3olásra használtatik. 

20'.J4. - Bánszka tVarannói j.). 
Szürke. aprószemű piroxén-andezit, gr. ANDRÁSSY GÉzA (Párnó), 

1889 óta megnyitott köbányájából, mely a községtől 1 kmtrnyire Ny-felé 
fekszik. Ezen kózet mint útkavicsolási anyag lesz felhasználva évenkint 
mintegy ::.!UO kbmtr. mennyiségben. 
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2095. - Borró (Homonnai j.). 
Szürke, durvaszemű, meszes kötőszerű kárpáti homokkő, WoLL

MANN KÁZMÉR (Krasznibrod) régi időktől fogva fenálló kőbányájából. Ezen 
bánya, mely a községtől 1 kmtrnyire Ny-ra fekszik, évenkint bizonytalan 
mennyiségű faragott építőkövet szolgáltat. A köveknek egy része (való
szinűleg a beküldött mintánál finomabb szemű réteges anyaga) köszörűkő 
gyártásra szolgál. 

2096. - Csertész (Homonnai j.). 
Sötétbarna, bitumenes, eoczénkorú márgapala, DOBRÁNSZKY ADOLF 

1893-ban megnyitott kőbányájából, mely a községtől 1 kmtrnyire É-ra 
fekszik. Ezen márga, szükséglethez képest, változó mennyiségben útkavi
csolásra használtatik. 

209?'. - Czékf-' (Sátoraljaujhelyi j.). 
Szennyesfehér, finomszemű plagioklász-riolit, a cséki közbirto

kosság tulajdonát képező igen régi kőbányából, mely a község keleti 
szelén lévő domboldalban fekszik. E kőzet 0·2 mtr3-es darabokban fejthető 
és évenkint mintegy 500 kbmtrnyi anyagot használnak fel, mint termés
követ építkezésekre és mint zúzott kavicsot az utak fentartására. 

2098. - C~i-róka-Béla (Szinnai j.). 
Kárpáti homokkő, BENYOWSZKY LAJOSNÉ (Szinna) régi idő óta fenálló 

kőbányájából, mely a községtől 4 kmtrnyire ÉK-nek fekszik. Ezen ho
mokkő nyersen és faragva egyaránt használtatik különböző építkezések
hez. Az évi termelés 200 kbmtrre tehető. 

2099. - Dargó (Gálszécsi j.). 
Szürke, aprószemü piroxén-andezit, ScHREIBER MóR kőbányájából, 

mely a dargói hegyen, Dargó községtől 3-9 kmtrnyire Ny-ra, a kassa
jabloniczai út mentén fekszik. E bánya 1849 óta létezik és évente mint
egy 30000 kbmtr. anyagot fejtenek benne útkavicsolási czélokra. 

2100. - Dargó (Gálszécsi j.). 
Szürke, vörösfoltos, konglomerátos piroxén-andezittufa, a gróf 

ANDRÁSSY GÉZA (Parnó) birtokához tartozó kőbányából, mely 1844 óta léte
zik és 2 kmtrnyire a községtől Ny-ra fekszik. Ezen kőbányában évente 
átlag 120 kbmtr. követ fejtenek építkezési czélokra. 

r 2101. - E1·dőbéuye (Tokaji j.). 
"Sötétszürke, aprószemű piroxén-andezit, a város 1825-ben meg

nyitott ú. n. Barnamáji kőbányájából, mely a várostól 0·2 kmtrnyire É-ra 
fekszik. Ezen kőbánya kőzete nyers állapotban útkavicsolásra lesz fel
használva; évenkint mintegy 250 kbmtr. mennyiségben. 

2102. - Erdobénye (Tokaji j.). 
Szürkésfehér, középszemű, könnyű riolittufa, br. W ALDBÓTH FruaYBS 

(Tolcsva), Ravaszmáji kőbányájából, mely 1832-ben lett megnyitrn, s mely 
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nyersen és megfaragva építkezésekre használtatik, évenkint átlag 3000 
kbmtr. mennyiségben. E kőbánya a községtől 0·5 kmtrnyire fekszik DK-re. 
Ezen kőbánya kőzete fel lett Erdőbénye, Kassa, Debreczen, Sátoraljaujhely 
városok építkezéseinél, 1882-92-ben a kassai dom restaurálásánál, a 
rozsnyói kórháznál, a gibárti vashíd és a Hernád zsilipépítésénél stb. több
nyire műkő alakjában használva. (M. K. Á. I. 243. és 246, valamint II. 
80, 81.) 

2103. - Erdő-Horváti (Tokaji j.). 
Barnásszürke, aprószemű piroxén-andezit, br. WAJ,DBÓTH FRIGYES 

(Tolcsva) 1880-ban megnyitott kőbányájából, mely a községtől 0·5 kmtr
nyire D-re fekszik. Ezen kőzet nyers állapotban építkezésekre és útkavi
csolásra szolgál, évenkint mintegy 150 kbmtr. mennyiségben. 

2104. - Felső-Regmecz (Sátoraljaújhelyi j.). 
Szürke, középszemű, kissé meszes trachittufa, a községi nyilazói 

kőbányából, mely a községben és környékén könnyen faragható épület
követ szolgáltat. 

2105. - Gantny (Sátoraljaujhelyi j.). 
Barna, porfíros szövetű amfibol-andezit, a község tulajdonát képező 

és 0·7 kmtrnyire D-re fekvő kőbányából, a melyben átlag 0·3 kbmtr. nagy· 
ságban, évente átlag 200 kbmtr. követ fejtenek, mit a községben terméskő 
alakjában építkezésre használnak. 

2106. -- Gercsely (Sátoraljaujhelyi j.). 
Fehér, fénytelen, porczellánszerűen tömött plagioklász-riolit, a me

gye tulajdonát képező s régi idő óta létező kőbányából, mely a községtől 
2 kmtrnyire DK-re fekszik. Ezen anyagból átlag 0·2 kbmtr. nagyságban 
évenkint mintegy 8000 kbmtr. lesz fejtve, mit részint terméskő alakjában 
házépítésre, részint pedig összezúzva útfentartásra használnak. 

210';'. - Gercsely (Sátoraljaujhelyi j.). 
Szennyesfehér, porczellánszerű plagioklász-riolit, a vármegye tulaj

donát képező igen régi kóbányából, mely a községtől 1 ·6 kmtrnyire D-re 
fekszik. Ezen kőzetből évenkint átlag 8000 kbmtrt fejtenek útkavicsolásra. 

2108. - Gercsely (Sátoraljaujhelyi j.). 
Szürke, finomszemű, devonkorú kvarczit, a ref. egyházi volt úrbére

sek kóbányájából, mely a községtől 1 ·6 kmtrnyire DK-re fekszik. E kő· 

bánya igen régi. Jelenlegi bérlője GRÜNBERGER ÁBRAHÁM, ki belőle éven
kint mintegy 1800 kbmtrt szállít utak kavicsolására. 

2109. - Herná<l-Ném.eti (Szerencsi j.). 
Galamb-tyúktojás nagyságú alluviális kavics a Hernádból, mit út

kavicsolásra ha.sz.náJnak. 
2110. - Hocsa (Sztropkói j.). 
Sárgáf;szürke, aprószemü, kissé csillámos és meszes kárpáti homokkő, 

1. 

1 í 

1 
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gr. ZrcHY ANDOR 1893-ban megnyitott kőbányájából, mely a községtől 
1 ·3 kmtrnyire Ny-ra fekszik. A bányát TREITEI, MAYER bérli. Ezen kőzet 
terméskő alakjában évenknt 400 kbmtr.mennyiségben építkezésekre szolgál. 

2111. - Jes~enő (Homonnai j.). . 
Chamoisszínű, fehér mészpáteres, tömött, felső júrakorú mészkő, 

régi idők óta a község tulajdonát képező kőbányából, mely a község D-i 
határában fekszik. Ezen kőzet nyers állapotban útkavicsolásra és részben 
mészégetésre használtatik. 

2112. - Kásó (Sátoraljaujhelyi j.). 
Szennyesfehér, lithoiditos riolit. 
2113. - Kis-A~ar (Gálszécsi j.). 
a) Szürke, brecsiás piroxén-andezittufa, DIENES ISTVÁN tulajdonát 

képező, 1830 óla létező kőbányájából, mely 4 kmtrnyire ÉNy-ra, a Maly 
horka árokban fekszik. Ezen kőzet o·5 kbmtr. nagyságú darabokban fejt
hető és nyersen, valamint megfaragva építőkőnek alkalmas. Évenkint 
mintegy 200 kbmtr. követ fejtenek e bányában. 

b) Szürke, sárgafoltos, brecsiás piroxén-andezittufa, SzEMERE LAJOS 
1886 óta fenálló kőbányájában, mely a milácsi árokban, a falútól 4 kmtr
nyire ÉNy-ra létezik. Ezen kőzetből, mely nyersen építkezésekre használ
tatik, éve'nkint mintegy 200 kbmtrt fejtenek. 

2114. - Kis-Bari (Sátoraljaujhelyi j.). 
Vöröses-barna, diaszkorú agyagpala, a vármegye tulajdonát képező 

kőbányából, mely a községtől 0·2 kmtrnyire D-re fekszik. E bánya 1872 
óta van üzemben és jobb anyag hiányában ez hordatik ki az utak javítá
sára, évenként mintegy 150 kbmtr. mennyiségben. 

2115. - Kis-Csécs (Szerencsi j.). 
Galamb-tyúktojás nagyságú, alluviális kavics, a Sajóból, melyet 

útkavicsolásra használnak. 
2116. - Kis-Kövesd (Bodrogközi j.). 
Világos-barna, durvaszemű kvarcztrachit (riolit), CSATLÓS JÁNOS 

kőbányájából, mely 1883 óta létezik és a községtől o·5 kmtrnyire ÉNy-ra 
fekszik. Bérlő: BECK SÁMUEL (Erdőbénye). Ezen közet átlag 0·3 kbmtres 
darabokban fejthető és éyenkint mintegy 800 kbmtert fejtenek is külön
böző építkezési czélokra. Ez a kőzet műkövekké is faragható. 

211'r. - Kis-Kövesd (Bodrogközi j.). 
Sötétszürke, kvarcztartalmÍl piroxén-andezit (tipuskeveredés, SZABÓ), 

BÁNYÁCSKY JÁNOS kőbányájából, mely a községtől 0·6 kmtrnyire F,Ny-ra 
fekszik. E bánya 1888 óta áll fenn és évenkint mintegy 150 kbmtr. kőanya
got fejtenek benne útkavicsolási czélokra. 

2118. - Koskócz (Homonnai j.). 
Szürke, finomszemű, kissé csillámos és kissé meszes kötöszerú kár-
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páti homokkő, gr. ANDRÁSSY GYuM örököseinek (Tőke-Terebes) tulajdonát 
képező, régi idők óta fenálló kőbányából, mely a községtől 1 ·3 kmtrnyire 
K-nek fekszik. Ezen kőzet évenkint több-kevesebb mennyiségben terméskő 
alakjában építkezésekre lesz használva. 

2119. -- Kozmct (Gálszécsi j.). 
Violás-barna, szarukőnemüen tömött alapanyagú andezit, a SPIL· 

LENBERG URBÁN és a volt úrbéresek tulajdonát képező kőbányából, mely 
2·5 kmtrnyire D-re, a Horka nevü dombon fekszik. E kőzetet 1870-ben a 
Kassa-Oderbergi Vasút építése alkalmával hídépítésekre használták. 

2120. - Körö1n (Szerencsi j.). 
Galamb-tyúktojás nagyságú alluviális kavics a Sajóból; melyet 

útkavicsolásra használnak, évenkint mintegy 3000 kbmtr. mennyiségben. 
2121. - Ladomér (Szirmai j.). 
Barna, aprószemü piroxén-andezit, VLAD.{R EMIL köbányájából, 

mely a községtől 1 kmtrnyire ÉK-re fekszik. E bánya 1891 óta évenkint 
átlag 200 kbmtr. anyagot szolgáltat útkavicsolási czélokra. 

2122. - Legeuye (Sátoraljaujhelyi j.). 
Vöröses, aprószemü, muszkovit-csillámos, devonkorú homokkő, a 

vármegye tulajdonát képező s 187 4 óta üzemben lévő kőbányából, mely 
a község ÉK-i oldalán fekszik. Ebből a kőzetből évenkint átlag 150 kbmtrt 
fejtenek közönséges építkezésekre. 

2123. - Legyes-Bénye (Szerencsi j.). 
a) Fehér, sárga-foltos, likacsos riolittufa, gr. ANDRÁSSY DÉNES (Bécs) 

1880 óta megnyitott kőbányájából, mely a községtől 8 krntrnyire É·ra 
fekszik. E bánya évenkint nyersen és faragottan mintegy 500 kbmtr. 
építökövet szolgáltat. 

b) Yilágos-zöldes, likacsos riolittufa a Bekecs és Megyaszó közti 
gilipi tanyától 2 kmtrnyire fekvő, 1895-ben megnyitott kőbányából, mely 
szintén gr. AxnRÁssY DÉNES birtokát képezi. Ezen kőzet nyersen és fara· 
gottan építkezésekre szolg:il. 

2124. - Mád (Szerencsi j .). 
Szennyes-fehér, sárga-foltos, likacsos riolittufa, a község 1860~_ 

megnyitott köbányájából, mely 5 kmtrnyire ÉK-re fekszik és részint 
terméskő alakjában, részint faragottan évente átlag 800 kbrntr. építőkövet 
szolgáltat. 

2125. Mezii-LaJ>m·cz (Homonnai j.). 
Szürke. középszemü, kissé csillámos és meszes kárpáti homokkő, 

WoLLMAsx KiZXÉR régi kőbányájából, mely a községtől 1 kmtrnyire D-re 
fekszik. Ezen közet terméskő alakjában építőkőnek használtatik, évenkint 
változó mennyiségben. 

{ i 
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L2126. Mező-Zombor (Szerencsi j.). 
Violásszürke, érdes-likacsos szferolitos és litofizás riolit, a gróf 

ANDRÁSSY GY. örököseinek (Tőke-Terebes) birtokához tartozó, 1870-ben 
megnyitott kőbányából, mely a zombori kettős csárdától ÉK-re, az állami 
út mentén 50 mtr. távolságban fekszik. Ezen kőzet nyersen, terméskő 
alakjában falazásokra használtatik, évenkint mintegy 600 kbmtr. meny
nyiségben. 

2121. - Nagy-Domása (Sztropkói j.). 
Sárgás, középszemü, kissé csillámos és kissé meszes, puha kárpáti 

homokkő, MELIORIBZ PÁL kőbányájából, mely a községtől 1 kmtrnyire 
Ny-ra a polya sibenyi dűlőben fekszik. Ezen régi kőbányából nyersen és 
faragva szállítanak építő anyagot. 

2128. - Nagy-Kövesd (Bodrogközi j.). 
Violás, durvaszemű, érdes-likacsos kvarcztrachit (riolit), VAszrJ 

ISTVÁN, 1891-ben megnyitott kőbányájából, mely a «szőllők alatti> fekszik. 
E kőből évente átlag mintegy 200 kbmtr. lesz fejtve, s terméskő alakjá
ban különböző építkezésekre felhasználva. 

2129. - Nagy-JJElhály. 
Szürkés és fehér, fénytelen, fiuidális szövetü riolit, özv. gr. SZTÁRAY 

ANTALNÉ igen régi idők óta létező, s a községtől 2 kmtrnyire Ny-ra fekvő 
kőbányájából. Ezen kőzet évenkint mintegy 15,000 kbmtr. mennyiségben 
lesz fejtve útalapozásokhoz, de másnemű építkezésekhez is. 

2130. -- Nagy-Toronya (Sátoraljaujhelyi j.). 
Sárgás-fehér, likacsos riolit-brecsia, a község tulajdonát képező s 

1868 óta üzemben lévő kőbányából, mely a községtől 0·6 kmternyire 
ÉK-re (? tán D-re) fekszik. Ezen kőzet nyers állapotban évenkint átlag 
300 kbmtr. mennyiségben építkezésekre szolgál. 

~131. :-- Olasz-Liszka (Tokaji j.). 
Fehéres, konglomeratos tajtkőtufa. Ezen könnyen faragható kőzet 

helyben építkezésekre szolgál. 
2132. - Orosz-Ruszka (Szinnai j.). 
Szürke, középszemű, meszes kötőszerű kárpáti homokkő, a községi 

kőbányából mely a községtől 4 kmtrnyire ÉNy-ra, a homonna-baligrodi 
országút 53-54. kilometere közt fekszik. Ezen kőbánya 1895-ben nyílott 
meg, s azóta kőzete nyersen és faragva építkezésekre szolgál. Az éven
kint fejtett kőmennyiség mintegy 150 kbmtrre tehető. 

2133. - Orosz-Ruszka (Szinnai j.). 
Feketés agyagpala a kárpáti homokkőképződményből, a községi, 

1860-ban megnyitott kőbányából, mely a homonna-baligrodi törvény
hatósági út mellett (a 48-49. kilométer közt) fekszik és ennek fentartá
sára évenkint 200. kbmtr. feltöltési anyagot szolgáltat. 
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2184. - Pető/alva (Sztropkói j.). 
Barnás-szürke, apró-szemü, kissé csillámos, erősen meszes kárpáti 

homokkő, a KRIZER LAJOS (Kelcse) tulajdonát képező s a községtől 

1 kmtrnyire DNy-ra fekvő kőbányából, mely nyers állapotban mint ter
méskő - évente mintegy 100 kbmtr. mennyiségben - építkezésekre 
használtatik. A bánya 1887 -ben lett megnyitva. 

2135. - Petrócz (Nagymihályi j.). 
Galamb-tyúktojás nagyságú, karpáti homokkő görgetegből álló, 

murvás-homokos, alluviális kavics, a község tulajdonát képező Laborcz 
szakaszból. A kavicsásást Zemplén vármegye bérli útfentartás czéljából. 
Évenkint mintegy 1000 kbmtr. kavics termeltetik ezen a helyen. 

' 2136. - Sáros-Patak (Sátoraljaujhelyi j.). 
a) Szennyes-fehér, likacsos hidrokvarczit (teljesen elkvarczosodott 

kvarcztrachit) BRozoRÁD REzső királ:yhegyi kőbányájából, mely a várostól 
4 kmtrnyire Ny-ra fekszik. - E kőzet egészen 1 ·0 kbmtr. nagyságú dara
bokban fejthető. Évenkint mintegy 6000 kbmtr. kőanyagot törnek e kő
bányában, mit részint terméskő gyanánt, legjavát azonban malomkőgyár
tásra használják. 

b) Ugyanazon kőzet a SároRpataki Kovamalomkőgyár kgylet 
királyhegyi kőbányájából, a melyből a kőzetanyag javát szintén malom
kőgyártásra fordítják. A királyhegyi bányák 1835 óta vannak üzemben. 

e) Barnás-sárgás, durvaszemű, odvas-likacsos hidrokvarczitos riolit, 
a botkői kőbányából. A likacsok kaolinos anyaggal vannak tele. A Botkő · 
tetőn előforduló hidrokvarczit régebben malomkőgyártásra is szolgált, s 
a malomkőgyár által a londoni kiállításon bemutatott és kitüntetett kövek 
is innen származtak . 

. 218'1. - Sáros-Patak (Sátoraljaujhelyi j.). 
Fehér, porczellánszerű plagioklász-riolit, a városi, igen reg1, u. n. 

Boiközi bányából, mely a várostól 1 ·5 kmtrnyire É-ra fekszik. Ezen kőzet 
é>enkint ::!50 kbmtr. mennyiségben útkavics gyanánt használtatik. 

2138. - Sá1·os-Patak (Sátoraljaujhelyi j.). 
a) Barnás-szürke, középszemű piroxén-andezit, a Sárospatak tulaj

donát képezó régi kőbányából, mely 1 ·2 kmtrnyire Ny-ra, az ú. n. Pánczél
hegyen fekszik. ben bánya anyaga, évenkint mintegy 600 kbmtr., nyers 
állapotban útalapozásra és útkavicsolásra szolgál. 

b) Feketés-szürke, aprószemű piroxén-andezit, SZAKÁCSI JÁNOS kő
bányájábóL mely régóta a várostól 2 kmtrnyire Ny-ra létezik, a hol Man
dulás bánya ne>e alatt ismen:tes. Évenkint 550 kbmtr. követ fejtenek itt, 
mit nyers állapotban terméskő alakjában használnak fel különböző épít
kezésekre. 

e) Szürke, középszemú piroxén-andezit, MECZNER GYULA, 1876 óta 
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létező, s a várostól DK-re fekvő kőbányájából, mely évenkint 1400 kbmtrt 
szolgáltat útkavicsolásra. 

d) Feketésszürke, apróHzemű piroxén-andezit, TRocsÁNYI GYULA, 
1889 óta létező kőbányájából, mely a várostól 3 kmtrnyire Ny-ra, az ú. n. 
G~báshegyi hegyoldalban fekszik. E kőbányában az átlag 0·2 köbméter 
ragyságban fejtett darabokból évenkint mintegy :llOO kbmtrnyi mennyiség 
lesz útalapozásra és útkavicsolásra felhasználva. 

\2139. - Sá-ros-Patak (Sátoraljaujhelyi j.). 
'Szennyesfehér, likacsos, kovásodott tajtköves riolitbrecsia, K1ss 

ELEK tulajdonát képező, régi idők. óta fenálló ú. n. Megyeri bányából, 
mely a várostól 3 kmtrnyire fekszik Ny-ra. Ezen kőzet 0·6 köbméteres 
darabokban, évenkint átlag 4000 köbméter mennyiségben lesz fejtve, mit 
malomkőfaragásra használnak fel s mint ilyen különösen ásványfesték 
őrlésre keresett. Ezen kőzet, az olykor benne található kövületek alapján, 
felsőmediterránkorunak bizonyult. 

2140. - Sáros-Patak (Sátoraljaujhelyi j.). 
a) Szennyessárgás, finomszemű, kissé meszes trachittufa, a város 

tulajdonát képező s Nyilazó nevű bányából. Ez is ősi bánya, épen úgy, 
mint a megyeri, még az ÁRPÁD-házi királyok alatt művelés alatt lehetett. 
A XV-ik századból faragással diszített darabok találhatók Sáros-Patak 
környékén a bánya kövéből. Ez egy könnyen faragható építőkő, melyet a 
városban a szü1\séglethez képest építésre használnak fel. 

b) Rózsaszínű, középszemű, földpátdús riolittufa, SZENDREI ANDRÁS 
(Sáros-Patak), 1875 óta fenálló bányájából, mely évenkint mintegy 600 
kbmtr. mennyiségben. utak fentartására használtatik. Ezen bánya 1 ·5 
kilométernyire fekszik a várostól Ny-ra, az ú. n. Czinegehegyen. 

e) Fehér, brecsiás riolittufa, a czinegehegyi kőbányából. 
A Czinegedomb a Királyhegy tövében, a Gombos- és Pánczélhegy 

közt fekszik. Bányái igen régi időtől lehetnek müvelés alatt. Sárospatak, 
Trauczonfalva, Makkos-Hogyka épületeit e bányák kövéből emelték s a 
megyei út egy részét is innen kövezték. Volt bányája a Czinegén: Zem
plén vármegyének, a Rákóczy uradalmak birtokosainak és egyeseknek. 
Jelenleg özv. TATÁR LAJOSNÉ bányája van legjobban művelés alatt, bár 
ezen kívül mások is fejtenek építőanyagot. 

2141. - Sátoralja- Ujhely. 
a) Vörös, középszemű amfibol-andezit, a városi, 1875 óta fenálló 

kőbányából, mely a Nagyhegydombon, a várostól 0·8 kmtrnyire Ny-ra 
fekszik. Bérlője Roóz ADOLF, ki ebből a kőből egészen 0·5 köbmtr. nagy
ságú darabokban, évenkint mintegy 2500 köbméternyi mennyiséget fejt.et, 
mit nyersen és faragott állapotban különböző építészeti czélokra ér
tékesít. 
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b) Barnászöldes amfi.bol-andezit, Hoóz ADOLF, 1885 óta fenálló 
kőbányájából, mely a város melletti dombon fekszik. Ezen bányában 
termelt kövek átlagos nagysága 0·1 kbmtr., az évi termelés mennyisége 
pedig 2500 kbmtr., mit terméskő alakjában építkezésekre, vagy összezúzva 
úti kavics gyanánt értékesít. 

e) Barna, középszemű amfibol-andezit, GoMBos lsTVÁN kőbányájá
ból, mely a Zsolyomkára veze„ó út mellett, a várostól nyugatra fekszik. 
E bánya 1857 óta létezik és évenkint mintegy 250 kbmtr. anyagot fejte
nek benne, mit terméskő alakjában használnak fel építkezésekre. A MÁV. 
hídépítkezéseihez mint műkő is szolgál. (M. K. Á. II. 51). 

d) Szürke, szferolitos amfibol-hiperszten-andezit, a Boglyoskahegy 
Dörzsék nevű kőbányájából. (M. K. Á. 1 219-224). 

2142. - Sátoralja- Djhely. 
'"-< a) Szürke, középszemű piroxén-andezit, gr. WALLIS GYULÁNÉ, 1840 

óta létező kőbányájából, mely a várostól 3·0 kmtrnyire ÉNy-ra fekszik. 
E bánya évenkint átlag 800 köbméter követ szolgáltat útburkolásra és 
alapozásra. 

b) Hasonló kőzet özv. FRIEDRICH G.-NÉ kőbányájából, mely a várostól 
két kmtrnyire DNy-ra fekszik és 1890 óta van üzemben. E bánya éven
kint mintegy 400 kbmtr. anyagot szolgáltat útkavicsolásra. 

2143. - Szécs-Keresztur (Gálszécsi j.). 
Barna, finomszemű piroxén-andezittufa, a vármegye 1870 óta 

fenáiló bányájából, mely a községtől 1 kmtrnyire fekszik Ny-ra. Ezen 
tufa. puha volta daczára évenkint 300 kbmtrnyi mennyiségben útkavi
csolásra. használtatik. 

2144. - &entes (Bodrogközi j.). 
a) Szürke, középszemű piroxén-andezit, REICHMANN ÁRMIN (Debre

czen) köbányájából, mely 1880-ban lett megnyitva s mely a községtől 

1 kmtmyire DK-re fekszik. Ezen kőbánya anyaga burkolati koczka és 
úti kavics előállítására használtatik, még pedig évenkint kb. 3500 köb
méter mennyiségben. 

b) Ugyanazon anyag FÜHRER ZsrnMOND (Nyiregyháza) kőbányájából, 
mely az 1889-ben megnyitott és a községtől 1 kmtrnyire DKre fekvő 

kőbányában fejtetik. Ezen anyag burkolati koczkakövek és úti kavics elő
állítására használta.tik évenkit kb. 3500 kbmtr. mennyiségben. 

e) Cgyan e helyen, 1889 óta Zemplén vármegyének is van bányája, 
a melyben ~venkint mintegy 300 kbmtr. kőanyagot úti kavics előállítása 

czéljából fejtenek. 
d) l:-gyanoü fekszik AcZÉL IZIDOR (K.-Helmecz) kőbányája is, mely 

évenkint kb. ~ köbméter mennyiségben járda-, kövezési-koczkakövet 
és útburkolati kavicsot uolgálta.t E bánya 1890 óta van megnyitva. 
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2145. - Szerencs. 
a) Zöldessárga, likacsos riolittufa, ScHRIDDE FRIGYES 1882 óta fen

álló, Kácsa nevű kőbányájából, mely a községtől 4 kmtrnyire É-ra fekszik. 
E kőbánya nyersen és faragott állapotban évenkint mintegy 1200 kbm. 
építőkövet szolgáltat. Felhasználták többi közt a miskolczi és a debre
czen:i vasúti üzletvezetőségeknél vaflúti építkezésekre, a szerencsi czukor
gyárnál stb., többnyire mint terméskövet." 

b) Barnás, brecsiás, likacsos, hidrokvarczitos riolittufa, a FüHRER~ 
féle kőbányából. Felhasználtatott számos vasút- és hidépítkezésnél, többi 
közt a tokaji hídnál is, a miskolczi és a nyíregyházi laktanyáknál, a sze
rencsi czukorgyárnál stb. (M. K. Á. I. 244 és II. 75). 

e) Barnásfehér, tajtkőzárványos, likacsos riolittufa, a HARKÁNYI 
FRIGYEs-féle kőbányából. (M. K. Á. I. 245.) 

d) Barnásfehér, likacsos, érdes riolittufa, elmállott, lágy tajtkőzár
ványokkal, a REICHMANN·féle kőbányából. (M. K. Á. II. 76.) 

2146. - Szinna. 
Szürke, középszemű, csillámos, meszes kötőszerű kárpáti homokkő, 

a volt úrbéresek kőbányából, mely 3 kmtrnyire fekszik a községtől É-ra, 
a hol már igen régi idő előtt nyittatott meg. Ezen kőzet nyers állapotban 
építkezésekre használtatik évenkint mintegy 150 kbmtr. mennyiségben. 
(M. K. Á. I. 265.) 

214?'. - Szomotor (Bodrogközi j.). 
Vörös, durvaszemii, érdes likacsos kvarcztrachit (riolit), a br. JósrKA 

Sií.MUEL birtokához tartozó, 1888 óta létező kőbányából, mely 2 kmtr
nyire fekszik a községtől NyÉNy-felé. E kőzetből évenkint átlag 400 
kbmtrt használnak fel terméskő alakjában építkezésekre. 

2148. - Szomotor (Bodrogközi j.). 
Sötétszürke, aprószemű piroxén·andezit, a br. Jósru. SÁMUEJ~ birtoká

hoz tartozó, 1871 óta létező kőbányából, mely a községtől 0·1 kmtrnyire 
fekszik. Ezen kőzetből évente mintegy 500 kbmtr. lesz fejtve és útkavi
csolásra felhasználva. 

2149. - Szőllőske (Sátoraljaujhelyi j.). 
Vörhenyes, rétegesen hasadó, biotitos plagioklász·riolit, a gróf 

ANDRÁSSY T1vADAR birtokához tartozó kőbányából, mely már régi idő óta léte
zik, s melyet jelenleg a BEHYNA czég (S.-A.-Ujhely) bérel. E bánya Szöl
lőske községtől 2 kmtrnyire fekszik ÉNy-ra, a sátoraljaujhelyi és a szomo
tori vasúti állomásoktól pedig 5·5 kmtrnyire. Az átlag 1--1·5 mtr. nagy
ságban fejtett darabok évenkint mintegy 460 kbmtr. mennyiségben hasz
náltatnak építkezési czélokra. Van közte sok 2-3 mtr. hosszú darab, mely 
lépcsőfokok előállítására alkalmas. E kőzetet felhasználták többi között a 
Rákóczy-féle kastély restaurálásához Borsiban, egyéb magas építmények-
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hez Szöllősken és környékén, valamint végre útfentartási czélokra is. 
(M. K. Á. IV. 63.) 

2150. - &tropkó. 
Kárpáti homokkő-görgetegből álló alluviális kavics az Ondavából. 

Ezen kavicsot. évenkint 1500 kbmtr. mennyiségben útkavicsolásra használ
ják, nemcsak Sztropkón, hanem a többi Ondava menti községekben is, 
nevezetesen Minyócz, Turán és Nagy-Dom~sa községekben. Tulajdonosok 
mindenütt a parti birtokosok. 

2151. - Sztarrina (Szinnai j.). 
Barna és szürke, aprószemű, meszes kötőszerű kárpáti homokkő, 

egyes ujnyi vastag mészpáterekkel, P1LETZKY VILMA kőbányájából, mely a 
homonna-baligrodi Sohat.út mellett (a 35-36. klmtr. közt) fekszik. E kő
bánya a nevezett út fentartására. évenkint mintegy 200 kbmtr. kavicsolási 
anyagot szolgáltat. 

2152. - &ürnyeg (Sátoraljanjhelyi j.). 
Szürke, sza.rúkőnemü alapanyagú piroxén-andezit, a vármegye 

187 4 óta létező köbányájából, mely a községtől 0·7 kmtrnyire D-re, a 
szürnyegi dombon fekszik. Ezen kőzet 0·3 kbmtr. nagyságú darabokban 
fejtetik s összezúzva évenkint körülbelől 400 kbmtr. mennyiségben útkavi
csolásra használtatik. 

2153. - Tállya (Szerencsi j.). 
Kékesszürke, aprószemű, tömör piroxén-andezit, a község 1892-ben 

megnyitott köbányájából, mely 4 kmtrnyire fekszik ÉK-rn. Ezen kőbánya 
nyen állapotban útkavicsolásra évente ki:irülbelől 1000 kbmtr. anyagot 
asoJgál&at. 

!!:1.U. - Tállya (Szerencsi j.). 
Zöldeefehér, finomszemű riolittufa, br. MAJLÁTH GYÖRGY 1861-ben 

lllegnyitoU köbányájából, mely a mád-tállyai országúttól 1 ·5 kmtrnyire 
K-re fekssiL E kőbánya évenkint terméskő alakjában és faragottan mint
egy 800 khmtr. építőanyagot szolgáltat. 

~~;;;;. - Tarczal (Tokaji j.). 
a) Yinlá•ziod, fiuidális szövetű piroxén-andezit egyes nagyobb 

knrcz és orlhoklW-zárványnyal (tipnskeverék, SzABó), a m. kir. kincstár 
1kereskedelemögyi minisztérium) tulajdonát képező ú. n. Ördögbányából, 
mely a tobji Nagyhegy DNy-i tövében, Tarczaltól 3 kmtrnyi DK-re fek
szik. Ezf:D löse& nyers állapotban mint terméskő és összezúzva mint 
kaYies bumállatik útépítésre, még pedig évenkint 25000 kbmtr. mennyi
ségben.. .! bíaya 1870 óta van megnyitva és többi között a tranzverzális 
állami múút építesére ie szolgáltatta az anyagot. (M. K. Á. IV. 85-86.) 

bj Söiéluiitle piroxén-andezit, hasonló petrografiai minőségben, 
mely a város talajdonát képező, s 0·300 kmtrnyire DK-re fekvő ú. n. 

24"' 
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Farkasbányából való. E bánya 1885-ben lett megnyítva; bérlője FűHRER 
ZsIGMOND (Nyíregyháza). Ezen kőzet útkavicsolásra szolgál, évenkintmint
egy 400 kbmtr. mennyiségben. (M. K. Á. I. 232.) 

/2156. - Tokaj. 
l • 

Szürke, középszemű piroxén-andez1t (tipuskeverék, SzABÓ) a hideg-
oldali kőbányából, mely a várostól 0·2 kmtrnyire ÉNy-ra fekszik. E bánya 
1875-ben lett megnyítva, bérlQje REICHMANN ÁRMIN (Debreczen). Ezen kő
zet kavicscsá törve útfentartásra basználtatik, évenkint mintegy 3500 
kbmtr. mennyiségben: 

l~15'i'. - Tolcsva (Tokaji j.). 
Feketésszürke, aprószemű piroxén-andezit a Kopaszhegyről. 
'.f}.JJ'J8. - Tolcsva (Tokaji j.). 
(Yilágosszürke, durvaszemű tajtkőtufa. Ezen kőzet könnyen idomít

ható, minélfogva építkezésre igen alkalmas. 
2159. - Ublya (Szinnai j.). 
Szürke, aprószemű, csillámos, meszes kötőszerű kárpáti homokkő, 

a LoBROVITZ hg. birtokához tartozó kőbányából (megbizottja HEIDINGER 
ÜTTó), mely a községtől 2 kmtrnyire D-re fekszik. Ezen homokkőben egyes 
csíkok alakjában fekete, kagylóstörésű aszfalt is foglaltatik. A kőzet kü
lönben nyersen vagdalt kő alakjában építkezésekre szolgál, évenkint mint
egy 2CO kbmtr. mennyiségben. A bánya 1893 óta van megnyitva. 

: 2160. - Vámos- Djfalu (Tokaji j.). 
a) Fehér és violás, foltos litoidit, a község tulajdonát képező, 1800 

óta fenálló kőbányából, mely a községtől 2·1 kmtrnyire ÉK-re fekszik. 
Ezen bányában évenkint mintegy 1600 köbmtr. kőanyagot fejtenek út
kavicsolási czélokra. 

b) Ugyanazon kőzetet fejtik az előbbi mellett fekvő br. WALDBOTH 
FRIGYES (Tolcsva) féle kőbányában, a melyből évenkint mintegy. 1200 
kbmtrt használnak fel útkavicsolásokra. 

e) Violás és barna csíkos litoidit, br. W ALDBOTH FRIGYES (Tolcsva) 
kőbányájából, mely a községtől 3 kmtrnyire É-ra fekszik, a hol 1821-ben 
lett megnyitva. Ezen kőbánya évenkint mintegy 400 köbméter kőanyagot 
szolgáltat útkavicsolási czélokra. 

2161. -- Vehéc~ (Var~nói j.). 
Szürke, középszemű piroxén-andezit, RoSENBAUM JózsEF kőbányájá

ból, mely a községtől 2·5 kmtrnyire Ny-ra fekszik. E bánya 1895 óta van 
megnyitva és útkavicsolásra szolgáltatja az anyagot. 

2162. - Velejte (Sátoraljaujhelyi j.). 
Szennyesfehér, likacsos riolit-brecsia, gr. ANDRÁSSY SÁNDOR reg1 

kőbányájából, mely a községtől mintegy 6 kmtrnyire fekszik D-re. Ezen 
kőzet nyers és faragott állapotban mint jó minőségű építőanyag használ-
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tatik. A fejtett darabok átlag 0·8 kbmtresek, az évi mennyiség pedig 
1200 kbmtr. 

2163. - Vidrany (Homonnai j.). 
Sárgás, illetve kékesszürke, finomszemű, meszes alapanyagu kárpáti 

homokkő, a gr. LEITRUM tulajdonát képező s a községtől 4 kmtrnyire ÉK-re 
fekvő kőbányából. E bánya, mely 1892 óta fenáll, évenkint változó 
mennyiségben terméskő alakjában építkezésre szolgál. 

54. ZÓLYOM VÁRMEGYE. 

2164. - AlsÓ-Lehota (Breznóbányai j.). 
Vörhenyes, finomszemű, eoczénkorú kvarczithomokkő. 
2165. - Badin (Beszterczebányai j.). 
Sötétszürke, középszemű, tömör piroxén-andezit, a községtől négy 

kmtrnyire DNy-ra. a Pod Szkaliczi nevű dűlőben fekvő kőbányából, mely 
1893-ban a m. k. kincstár által lett megnyitva. Évenkint mintegy 4000 
kbmtr. követ fejtenek e bányában, mely mennyiség az állami utak szom
szédos 33 kilometerének fentartására szükséges. 

2166. - Budin (Beszterczebányai j.). 
Sötétzöldesszürke konglomerátos andezittufa. 
216'1. - Beszterczebánya sz. kir. város. 
Világos szürkésbarna, tömött, alsó krétakorú (neokom aptychus) 

mészk6, a város igen régi kőbányájából, mely a Laszkomer völgyben, a 
város piaezától háromnegyedórányira ÉNy-ra fekszik. A rendesen fejtett 
kövek állagoa nagysága 0·20-0·30 kbmtr. és az évi termelés mennyisége 
körülbelül 500 kbmtr. E kőzet a városhan terméskő alakjában falazásokra 
hassnáHatik. 

2168. - Bikás (Breznóbányai j.). 
Zöldesszürke, szericzites, kvarczitpala, 0·5 kmtrnyi távolságban, a 

Zubra nevú völgyben, az 1888-ban megnyitott s a m. kir. erdőkincstár 
tulajdonát képezö kőbányából, mely évenkint vagy 300 kbmtr. mennyi
ségben uolgáltatja az országútra szükséges kavicsoló anyagot. 

2169. - Borosznó lZólyomi j.). 
Sötét, barnásszürke, tömött, fehér ~észpáteres, közép-triaszkorú 

(kagyló) m.észk6, az 1856-ban megnyitott községi kőbányából, mely a 
községtöl 0-3 kmtrnyire K-felé, közvetlenül a vasuti vonal mellett fekszik. 
Évenkint mintegy 500 kbmtr. követ fejtenek e ponton, mit nyersen épít
kezésre, úti b'fiesra, jelenleg pedig a vasuti vonal kavicsolására hasz
nálnak. 

21'10. - Bre:móbánya sz. kir. város. 
a) Szürke, szemeaés, Wmör dolomit a felső:triaszból, a városi még a 
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XVIII. század óta fenálló kőbányából, mely 5·7 kmtrnyire É-ra fekszik és 
a Vagnár nevet viseli. Az évi termelés átlag 800--900 kbmtr., mit útkavi-
csolásra és mészégetésre használnak. · 

b) Sötétebb szürke, finomszemű, tömör dolomit (felső-triasz) a város 
tulajdonát képező, s tőle 3 kmtrre Ny-ra, a vármegyei törvényhatósági út 
mellett fekvő Pod Zsliebok nevű kőbányából, melynek anyaga, évenkint 
mintegy 2000 kbmtr., útkavicsolásra és részben mészégetésre szolgál. Ez a 
bánya is még a :XVIII. században nyittatott meg. 

2111. - Breznóbánya sz. kir. vá·ros. 
Zöldesszürke, csillámszegény gnájsz, a város tulajdonát képező és 

belterületén fekvő Pod Skalu nevű kőbányából, mely még a mult szá
zadban lett megnyitva. A fejtett kövek átlag 0·05-0·25 kbmtr. nagyok és 
évenkint mintegy 5000 kbmtrt fejtenek, mit nyers, faragatlan á,llapotban 
száraz és vizi építésekre használnak. 

2112. - Cserpatak (Breznóbányai j.). 
Diaszkorú, öregszemű kvarczhomokkő. 
2113. - Dobronya (Zólyomi j.). 
a) Sötétszürke, finomszemű, majdnem tömött piroxén-andezit, a 

község tulajdonát képező, 1875· ben 4 kmtrnyire K-re a Repiszka nevű 
erdőrészben megnyitott kőbányából, hol ezen tömör andezit kbmtr. nagy
ságú táblákban fordul elő, miket az utczák és házudvarok kikövezésére 
használnak. 

b) Szürke, középszemű, biotitos piroxén-andezit, a Svata Anna nevű 
legelőn fekvő kőbányából, mely a községtől 3 kmtrnyire DK-re, 1885-ben 
nyittatott meg. E kőbányából évenkint mintegy 20- 30 kbmtr. egészen 
kbmtr. nagyságú követ fejtenek, mit nyersen és megfaragva építkezési czé
lokra használnak. 

2114. - Erdőköz (Breznóbányai j.). 
Sötétszürke, finoman szemcsés, bitumenes, triaszkorú dolomit, az 

1877-ben megnyitott s a m. kir. erdőkincstár tulajdonát képező, a község
től 4·5 kmtrnyire DK-re, a Diel hegységben, az országúttól É-ra fekvő kő
bányából, mely évenkint mintegy 80 kbmtr. mennyiségben a Tiszolczra 
átvezető országút kavicsolására szolgáltatja az anyagot. 

2115. - Fekete-Balog (Breznóbányai j.). 
a) Ólomszürke, fillites gnájsz, egész mogyorónagyságú nagy ortho· 

klász földpátokkal, a községtől 0·5 kmtrnyire DNy-ra a Pod Szkalka nevű 
pontról, hol a m. kir. erdőkincstár 1894-ben kőbányát nyittatott, a mely
ben évenkint átlag 400 kbmtr. anyagot fejtenek házépítési és útkavicso
lási czélra. 

b) fillites gnájsz, a Vidrás teleptől 1 kmtrnyire K-re, a hol a magy. 
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kir. erdőkincstár 1894-ben kőbányát nyittatott, a melyben évenkil).t 600 
mtra anyagot fejtenek házépítési és útkavicsolási czélokra. 

e) Csillámdús muszkovit gnájsz, a községtől 2·5 kmtrnyire DNy-ra 
a Csutore Dolina nevű pontról, hol 1894-ben a m. kir. erdőkincstár kő

bányát nyittatott, a melyben évenkint átlag 300 kbmtr. anyagot fejtenek 
útburkolati és házépítési czélokra. 

21'1'6. - Fekete-Balog (Br"znóbányai j.). 
Szürke, kvarczdús és muszkovitban szegény csillámpala, a község

től 1 ·5 kmtrnyire ÉN-yra a Pod Kopcsok nevű pontról, hol 1894-ben a 
m. kir. erdőkincstár nyittatott bányát. Az évi termelés körülbelül 500 
kbmtr., mit útburkolási és házépítési anyagul használnak. 

21'i''i'. - Gyetva (Nagyszalatnai j.). 
a) Sötétszürke, aprószemű, tömör piroxén-andezit, a NEMESKÉRI Krns 

MIKLÓS véglesi uradalmához tartozó kőbányából, mely a kriványi vasúti 
állomástól 3 kmtrnyire É-ra a Mnich nevű hegy tövében, a Herencs völgyre 
vezető kocsiút mellett fekszik, a hol az 1869 óta létezik. E kőzet bármily 
mennyiségben termelhető és ez idő szerint a krivány-herencsvölgyi or
szágút kavicsolására szolgáltatja az anyagot. 

b) Fehéredett anyagú piroxén-andezit, a NEMESKÉRI Kiss MmLós, 
véghlesi ·uradalmához tartozó kőbányából, mely a Robi nevű erdőrészben, 
a zólyom-kriványi vasúti állomástól 4 kmtrnyire Ny-ra, az országút mel
lett fekszik. E bánya 1871-ben lett megnyitva. Ezen puha és könnyen 
faragható kőzetből annak idején a vasúti állomásépületek és őrházak épül
tek, jelenleg pedig az uradalmi épületekhez szolgáltatja az anyagot. 

21'i'S. - Herencsvölgy (Nagyszalatnai j.). 
Kékesszürke, tömör, aprószemű gránit, biotit és muszkovit csillám

mal. E kőzet NEMESKÉRI Krns MIKLÓS, véghlesi uradalmához tart-0zó Fehér
patakon fordul elő, Herencsvölgytől 7 kmtrnyire ÉK-re a Bjele vodi és 
Magura erdörészekben, 15·5 kmtrnyi távolságban a kriványi vasúti állo
mástól. E gránit-előfordulás kimeríthetlen és kőbánya nyitásra igen alkal
mas. A 70-es években versenyzett is ezen gránit Budapest:en a többi köve
zési anyagokkal és ezen alkalommal még a mauthauseni gránit mellett is 
elsőrangú minőségűnek lett elismerve. Szállítását egyedül csak a vasúti 
állomást.ól való távolsága hiusította meg. 

21'19. - Herencsvölgy (Nagyszalatnai j.). 
Zöldesszürke, középszemű, gránitos szövetű biotit-gnájsz, a NEMES

KÉRI KISS MIKLÓS véghlesi uradalmához tartozó kőbányából, mely a 
herencsvölgyi üveggyár felett 1 kmtrnyire, a kriványi vasúti állomástól 
pedig 9·5 kmtrnyire fekszik. E bánya 1869-ben lett megnyitva s kőzete 
azóta nyers állapotban úgy az uradalomban, mint pedig a herencsvölgyi 
első magyar üveggyárban . is építkezési czélokra haeználtatik. 

-----------~-------- -- -~-
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2180. - Horhát (Nagyszalatnai j.). 
Világosszürke, finoman szemcsés, hasadozott, felső triaszkorú dofo

mit, a NEMESKÉRI Kiss MIKLÓS véghlesi uradalmához tartozó és 1892-ben 
nyitott horháti kőbányából, mely a horvát--ocsovai viczinalis út mellett, 
Véghlestől 14 kmtrnyire É-ra fekszik. E kőzet részint mint épületkő szol
gál az uradalom építkezéseihez, részint pedig mészégetésre és műtrágya 
fllőállításra is használják. • 

2181. - JabrikÓ (Beszte1·czebányai j.). 
Világosszürke, finomszemű, meszes, eoczénkorú kvarczhomokkő. 

A kőbánya, melyből a minta beküldetett, LrnzKó foNÁcz (Vihnye) tulajdona, 
ki azt 1890-ben a községtől 2 kmtrnyire Ny-ra nyittatta. A bánya a besz
terczei vasúti állomással jó úttal van összekötve. Évenként kitesz a kő
termelés 500 kbmtrt, mit nyersen vagy faragva különböző építkezésekhez 
szoktak felhasználni. Különösen műköveket szolgáltat e homokkő vasúti 
hidakhoz, templomokhoz, tornyokhoz és azonkívül sírköveket is faragnak 
belőle. (H. ö. M. K. Á. I, 318.) 

2182. - Királyka (Beszterczebányai j.). 
Világosszürke, finomszemű eoczén homokkő. 
2183. - Kis-Gm•am (Breznóbányai j.). 
a) Barnás, felső-triaszkorú dolomit, a m. kir. vasgyár 1863-ban, a 

községtől 0·45 kmtrnyire Ny-ra, a Kopecz nevű ponton megnyitott kőbá
nyájából, mély jelenleg szünetel ugyan, de a mely eddig a kohók számára 
a vasolvasztáshoz szolgáltatta a hozaganyagot. 

b) Ugyanerre a czélra szolgált a Zahroncom nevű s a községtől 0·4 
kmtrnyire Ny-ra fekvő, 1860-ban megnyitott kincstári kőbánya dolomit 
anyaga is. 

2184. - K·is-Garam (Breznóbányai j.). 
Világosszürke, likacsos, durvaszemű, diaszkorú kvarczithomokkő, a 

m. kir. vasgyár 1793-ban megnyitott s 11. községtől 0·20 kmtrnyire DNy-ra 
fekvő Pálenicze nevű kőbányából, mely jelenleg ugyan szünetel, de a mely
ben szükség esetén 2 mtr. hosszú és t ·5 széles köveket is lehet fejteni. 
Faragva, e kövek kohóépítésre szolgáltak, azonkívül útkavicsolásra is. 

2185. - Libetbánya (Beszterczebányai j.). 
Feketésszürke, finoman szemcsés, felső triaszkorú dolomit, az 1670 

óta létező és Libetbánya nagyközség tulajdonát képező kőbányából, mely 
a községtől 2·0 kmtrnyire fekszik ÉNy-ra, a vasúti állomástól pedig 3·0 
kmtrnyire DK-re, a.z ú. n. Vapeniczai dülöben. Évenkint ezen kőzetből 
200-300 kbmtrt fejtenek, mit részint hozag gyanánt a vasolvasztókban, 
részint pedig mészégetésre használnak. 

2186. - Libetbánya (Beszterczei j.). 
Vörhenyes-szürke, középszemii, likacsos piroxén·andezit. 
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2181. - Libetbánya (Beszterczebányai j.). 
Világosszürke, brecsiás piroxén-andezittufa. 
2188. - Libetbánya (Beszterczebányai j.). 
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Vörhenyes, alsó-triaszkorú, kvarczos, csillámos agyagpala (wer-
feni pala). 

2189. - Lopér (Breznóbányai j.). 
Téglavörös, eoczénkorú dolomit konglomerát (szulovi konglomerát). 
2190. - Luczatő (Beszterczebányai j.). 
Piroxén-andezittufa. 
2191. - 1liátyásfalvrt (Zólyomi j.). 
Szürke, piroxén-andezit konglomerátos tufája. 
2192. -- Mezőköz (Breznóbányai j.). 
Barnásszürke, tömött, fehér mészpáteres, középtriaszkorú, kissé bitu

menes (kagyló) mészkő, a községi, 1883-ban megnyitott és .0·2 kmtrnyire 
Ny-ra fekvő kőbányából, a melynek anyaga nyersen építkezésekre és út
kavicsolásra szolgál. Az évi termelés mennyisége átlag 500 kbmterre tehető. 

2193. - Miklósfali·a (Nagyszalatnai j.). 
Fehér, üveges kristályos kvarcz, a NEMESKÉRI Kiss MIKLÓS véghlesi 

uradalmához tartozó zsabiczai kva1·czbányából, mely bizonyosan már 
körülbelül 100 év óta üzemben van. Ezen bánya Miklósfalvától K-re a 
megyehatárán fekszik, Herencs völgytől körülbelül 10 kmtrnyi, a kriványi 
vasúti állomástól pedig vagy 18 kmtrnyi távolságban. E bányáta.herencs
völgyi első magyar üveggyár bérli, a hol ez anyagot üveggyártásra hasz
nálják fel 

2194. - .lJiócsa \Beszterczebányai j.). 
Világossárgás, tömött, palás, kovás mészkő az alsó-krétából. Ezen 

mészkőpalát már régóta szállítják Bécsbe, hol finom köszörüköveket készí
tenek belőle. 

2195. - Mogyoród (Zólyomi j.). 
Fehér, középszemű, diaszkorú, arkozás kvarczithomokkő, illetve 

annak porondja. A községi, emberemlékezet óta létező kőbánya., melyből 

a község építkezik, egy kmtrnyire fekszik ÉK- re, a Hradok nevű dombon. 
A kőzet tömör része csak nyers darabokban használható építkezésre, fara
gásra alkalmatlan, porondja ellenben surolásra használtatik. 

2196. - Nagy-Szalatna. 
Szürke, tajtköves, konglomerátos piroxén andezittufa, a NfillESKÉRI 

Iüss MIKLÓS véghlesi uradalmához tartozó kőbányából. mely 1871-ben 
Véghles községtől 4 kmtrnyire K-re, a zólyom-kriványi országút mellett, 
a Robi nevű erdőrészben let.t megnyitva. Ez a puha és könnyen faragható 
kőzet kivált a vasúti állomásépületek és őrházak építésére szolgált, azóta 
pedig különböző gazdasági épületek emelésére használtatik. 
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219'1. - Ocsova Nagyszalatnai j.). 
Vörhenyes, középszemű, porozus piroxén-andezit, a NEMESKÉRI Kiss 

MIKLÓS véghlesi uradalmához tartozó, 1869-ben Ocsova mellett, a Szvost 
nevű erdőrészben megnyitott kőbányából, mely 5 kmtrnyire fekszik a 
véghles-szalatnai vasúti állomástól É-ra. Ezen kőzet kimeríthetetlen meny· 
nyiségben fordul elő a bányában és úgy nyersen terméskő alakjában, 
mint pedig faragott állapotban épületi anyagul használatos. 1894-ben 
épült ezen kőzetből a Szalatnya folyón két nagy vízduzzasztó gát, s ujab· 
ban állami hidak építésére is használják. 

2198. - Óhegy (Beszterczebányai j.). 
Világos, okkersárga, tömött, fehér mészpáteres, alsó-krétakorú (neo

kom aptychus) mészkő, a községtől negyedórányira ÉK-re, az országút 
mellett fekvő kőbányából, melyet e helyen 1880-ban a m. kir. erdőkincs
tár nyittatott. Anyaga útkavicsolásra szolgál. 

2199. - Óhegy (Beszterczebányai j.). 
Sárgás-fehér, likacsos-szivacsos, jelenkori forrásvízi mészkő (mész

tufa), a községtől fél órányira Ny-ra, egy völgyben fekvő kőbányából, 

mely ezen a ponton 1865 óta létezik és a m. k. erdőkincstár tulajdonát 
képezi. Eddig mindössze különböző alkalmakkor mintegy 80 kbmtr. kő 
termeltetett, mit nyersen és faragva építkezési czélokra használtak fel. 
Rendes kőbányaüzem nincsen. 

2200. - Olaszka (Breznóbányai j.). 
Feketés-szürke, finoman szemcsés, bitumenes, triaszkorú dolomit, 

Breznóbánya város 1889-ben Olaszka községtől 1 ·5 kmtnyire É-ra, a Pod 
zsliepkom nevű helyen nyitott kőbányájából, a melyben évenkint átlag 
1200 kbmtr. anyagot termelnek útkavicsolás czéljából. 

2201. - Pallós (Beszterczebányai j.). 
Szürkés-fehér, aprószemű, meszes, eoczénkorú homokkő DOBRIK 

JÁNOS kőbányájából, mely 1881 óta létezik és a községtől 4 kmtrnyire 
Ny-ra fekszik. A beszterczebányai vasúti állomással 6 kmtr. hosszú jó 
kocsiúttal van összekötve. Az évi termelés 1200 kbmtrt tesz ki, a mi 
nyersen vagy kifaragva nagyobb építkezéshez Budapestre szállíttatik, 
továbbá templomok, tornyok, vasúti hidak építésére és sírkövek készíté
sére Beszterczebányán és más városokban is felhasználtatik. 

2202. - Perhát (Beszterczebányai j.). 
Sötét, füstbarna, tömött, triaszkorú mészkő, vékony fehér erezéssel. 
2203. - Perhát (Beszterrzebányai j.). 
Violás-szürke, konglomerátos piroxén andezittufa 
2204. - Péteri (Breznóbányai j.). 
Sárgás-fehér, durvaszemű, laza, diaszkorú kvarczhomokkő. 
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2205. -- Rudló \Beszterczebányai j.). 
Fehér, eoczén kvarczhomok, a melyhez aránylag csak kevés fehér 

csillám van hozzákeverve. A homokbánya, mely 0·5 kmtrre DDNy-ra fek
szik, Horunm: IsTYÁN (Beszterczebánya) tulajdona, ki évenkint mintegy 
4000 mmázsát ásat, a mjt a.zután építkezésekhez, finom fazekas munkák
hoz, azonkívül pedig üveggyártásra is használnak. 

2200. - Sebő (Beszterczebányai j.). 
Vörhenyes és szennyesen fehéres tajtköves andezittufa. 
220?'. Szent-András (Breznóbányai j.). 
Sötét-szürke, tömött, fehér mészpáteres, közép-triaszkorú, kissé bitu

menes (kagyló) mészkő, az 1875-ben megnyitott községi kőbányából, 

mely az országút közvetlen közelében, a községtől 0· 12 kmtr. távolságban 
·fekszik. Évenkint vagy 600 kbmtr. anyagot fejtenek benne, mit részint 
nyersen· építőkő gyanánt használnak fel, részint pedig mint úti kavicsot 
értékesítenek. 

2208. - &t-András (Breznóbányai j.). 
Zöldes, durvaszemű biotit-gránit, a szobotniczai völgyből. 
2209. - &t-And'rás (Breznóbányai j.). 
Világos-szürke andezittufa, a bukóczi völgyből. 
2210. - Szt-András (Breznóbányai j.). 
Szürke, középszemű, csillámos, muszkovitos, diaszkorú kvarczit

homok:k6, a bukóczi völgyből. 
2211. - Tojó (Beszterczebányai j.). 
Világos-szürke, finomszemű homokkő, a Bjela lina nevű kő

bányából. 
2212. Tót-Pelsőc~ (Zólyomi j.). 
Szürke és testszínű foltos, tömött, felső-triaszkorú mészkő, a köz

ségi, még a XVIII. században megnyitott, a a községtől 0·5 kmtrnyire 
ÉK-re, a Hálik nevű hegy É-i oldalán fekvő kőbányából. E bánya bérlői 
8ZTBKÁBsZKY GYÖRGY és TÁRSAI, kik ezen anyagból évenkint mintegy 
3000 kbmtri fejtenek mészégetés és útkavicsolás czéljábó1. A fejtett dara
bok maximálisan O·l kbmtr. nagyok. 

2213. - Tót-IWslicz (Zólyomi j.). 
Világos-zöldesszürke. aprószemű, finom, likacsos piroxén-andezit, 

a nagyközség tulajdonát képező és körülbelül 1875-ben a községtől 

4 kmtrnyire DK-re, a Drienya nevű erdőrész keleti oldalán, a Csuber
nyova patak mellett megnyitott kőbányából, a kékkői uttól É·ra. Ezen 
andezitből szintén lehet kbmtrnél nagyobb darabokat fejteni. Évenkint 
mintegy 200 kbmtrt visznek innen, részint nyersen, részint faragottan, 
különböző építési czélokra. 
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2214::. - Tót-Pelsőcz (Zólyomi j.). 
a) Szürke, tajtkő és andezitzárványos brecsiás piroxén·andezit

tufa, a nagyközség tulajdonát képező, igen régi és a községtől 5 kmtr
nyire DK-re, a zólyom-kékkői út É-i oldalán, a Bralec dűlőben fekvő 
kőbányából. Ezen bányában fejtett kövek egészen 0·25-1 ·00 kbmtr. 
nagyok és évenkint mintegy 200 kbmtrt termelnek, mit úgy nyersen, 
mint faragva különböző építésekre használnak. 

b) Szürke és sárgás, apró szemű, puha piroxén-andezittufa, a nagy
község tulajdonát képező, régi s a községtől 2 kmtrnyire K-re, a Grech 
nevű dűlő ÉK-i oldalán s a Rimánypatak jobb partján fekvő kőbányából. 
A termelt kövek kbmtrnél is nagyobbak; az évi termelés kb. 200 kbmtrt 
tesz ki, mit nyersen és faragottan házépítésre használnak. 

e) Szürke, tajtkő és sötét tömör andezit-zárványokat is magába fog· 
laló brecsiás piroxén-andezittufa, a nagyközségnek új, 1894-oen meg
nyitott, s tőle 2·5 kmtrnyire DK-felé, a Tvocske nevű erdőrészben fekvő 

kőbányájából, mely évenkint mintegy 100 kbmtr. 0·25-0·50 kbmtr. 
nagyságú köveket szolgáltat, mik nyersen és megfaragva építkezési czé
lokra szolgálnak. 

2215. - TÓt-Pelsőc~ (Zólyomi j.). 
Fehér, kőporrá széjjelhulló, diaszkorú kvarczit, a Hrádok nevű 

kőporbányából, mely a nagyközség és P1vARCSEK PÁL tulajdonát képezi. 
E bánya 0·5 kmtrnyire fekszik a községtől ~J-ra, a Hrádok nevű hegy 
déli oldalán és anyaga évenkint mintegy 6000 mmázsa; 1885 óta az 
aczélgyártásnál a vas csiszolására és mészhabarcs készítésére használta
tik. Ezen anyag talán üveggyártásra is alkalmas. 

2216. - Úrvölgy (Beszterczebányai j.). 
Szürkés-fehér, habos rajzú, finomszemű, triaszkorú gipsz. 
2217. - Zólyom sz. k. város. 
Zöldes-szürke, középszemü, likacsos alapanyagú piroxén-andezit. 

A Neresznicza nevű s a város tulajdonát képező kőbánya, mely a 
zólyom-korponai út mellett, a várostól 2 kmtrnyire D·re fekszik, 1881-ben 
lett megnyitva és jelenleg RmoLFO G10vANNI kőfaragó bérletét képezi. 
E kőzet faragott állapotban híd, gyár, vasúti műszaki tárgyak építésére, 
nyers állapotban közönséges ház és fal építésére használtatik. Évenkinti 
termelés 1200 kbmtr., miből átlag 100 kbmtr. kerül faragás alá. Eddig 
nemcsak Zólyomban, hanem egyes esetekben Budapesten is használták. 

2218. - z,;1yoni-Brezó-telep (Breznóbányai j.). 
Vörhenyes-fehér, durvaszemű, laza, diaszkorú kvarczhomokkő. A kő

bánya, melyet a m. k. bányakincstár 1845-ben nyittatott, 0·5 kmtmyire 
fekszik a teleptől 1\.-re és kőzete változó mennyiségben, faragottan szolgál 
építkezési czélokra, kivált pedig kohóbélelésre. 
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55. FIUME. 

(A magyar szent korona országainak részét képező önálló kikötő város.) 

2219. - Fiume. 
Világosvöröses erezett, barnás, vagy barnásszürke, tömött krétakorú 

mészkő. Egyenetlen elválása és hasadásánál fogva faragott mükövekké 
nem dolgozható fel. A Fiume területén fekvő kőbányákban előforduló kő
anyagot főleg csak a kikötőépítkezésekhez, részint pedig útépítéshez ter
melik. A kikötő építéséhez azonban a közeli környékről is szállítottak kő
tömböket Fiuméba. Ilyen bányák a cantridai, a martinséicai, a zurkovoi, 
megyei területen és a preluccai kőbánya Voloscában (Isztriában). A ter
jedelmes mólók megépítéséhez kőhányások, falazatok és betontömbök 
alakjában körülbelől 50 millió tonna kbmtr. kőanyagra volt szükség. 
(L. HAJNAL A. Fiume és kikötője, Fiume, 1885.) 

2220. - :Fiu·me sz. kir. t~áros. 
Sötétvörös, kristályos szövetű, forrásvízi mészkő. Megfaragva bolt'J

zatokhoz és egyéb építményekhez használtatik. 

Pótlások a magyar megyékhez. 

(A munkának sajtó alá való rendezése közben beérkezett adatok.) 

~221. - Ajnácskő (Gömör vm. Rimaszécsi j.). 
Fekete, tömör bazalt, egyes nagyobb amfibol-zárványokkal. E kőzet 

Romm1 ALFmm (Budapest) ragácsoldali kőbányájából származik. E bazalt 
jól esiaolódik is. 
~. - Albár (Pozsony vm. Alsó-Csallóközi j.). 
Homokos-murvás, alluviális kavics, a községtől DK-re 2 kmtr., D·re 

0•5 kmtr. és ÉK-re o·5 kmtrnyi távolságban. 
~. - A.listái (Pozsony vm. Alsó-Csallóközi j.). 
Homokoa-murvás. alluviális kavics, a községtől DK-re 2 kmtrnyfre. 
2n4. - Al.sÓ-Nyárasd (Pozsony vm. Alsó-Csallóközi j.). 
Homokos-murvás, alluviális kavics, a községtől DNy-ra t ·5 kilo-

méternyire. 
2~. - Al86-Rákos (Nagy-Küküllő rn. Kőhalmi j.). 
Söteuöld szerpentin, mely az Olt szorosában, gabbró közelében 

fordul elö. Sötét és egyforma színe daczára sok tárgyhoz illenék s bizo· 
nyára az erdt-lyréui szerpentinből esztergályozott dísztárgyaknak és apró
ságoknak sok kedvelóje és veYője akadna. (Dr. KocH M., Erdély kőzeteiről. 
Orv. Term.-tud. Él'ieaító, X. évi Kolozsvár, 1885.) 
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,'~226. - Apácza-Szakállas (Komárom vm. Csallóközi j.). 
Homokos, murvás, alluviális kavics, a községtől ÉÉNy felé 1 ·5 

kmtrnyire a Tuzok puszta mellett. Kirostálva, útkavicsolásra szolgál. 
222'1'. - Apostag (Pestm. Dunavecsei j.). 
Alluviális kavics, melyet 1901-ben kotrógépekkel emeltek ki a 

Duna szabályozása alkalmával a meder fenekéről. A kavicsszemek egész 
4 cmtr. átmérőjűek, leginkább laposak és sok közöttük az erősen kimart 
szem. Külön e czélra készített kavicsszállító hajókon vitték. a folyam 
közepéről a dunavecse-apostagi partra, a melyet vele feltöltöttek. 

2228. - Ava.'4ujfalu (Szatmár vm. Szinyérváraljai j.). 
a) Szürke, likacsos piroxén-andezit, mely útkavicsolásra, partvéde

lemre és hídalapozásokhoz alkalmas. 
b) Fekete piroxén-andezit brecsia, mely különösen faragott kövek. 

előállítására való. 
E két kőzet egy helyen fordul elő, s a most megnyitandó kőbánya 

ezen anyagait az államépítészeti hivatal a II. transverzális út építésénél 
szándékozik _felhasználni. 

2229. - Bagota (Komárom vm. Udvardi j.). 
Murvás s alluviális kavics, a község ÉNy-i sarkától 0·5 kmtrnyi 

távolban. ÜRDÓDY PÁL tulajdona. Kirostálva, útkavicsolásra szolgál. 
2230. - Bajcs (Komárom vm. Udvardi j.). 
Ó-alluviális, homokos, murvás kavics. A Farkasdi pusztától K-re, 

0·7 kmtr. távolban. Primási uradalom tulajdona. 
2231. - Bős (Pozsony vm. Alsó-Csallóközi j.). 
Homokos-murvás, alluviális kavics, a községtől 0·5 kmtrnyire É-ra. 
2232. - Bóz (Hunyad vm. Marosillyei j.). 
Barnásfekete, tömött, fehér mészpáterektől tarkázott neokom· (?) 

korú mészkő, mely a község D-i részén dr. TÉRY ÖnöN (Gyulafehérvár) 
tulajdonát képező kőbányában már évek óta fejtve lesz. Sötétes színe da
czára, égetve jó fehér meszet ad, melyet a Maros vidékén értékesítenék. 
1901-ben ugyanazon hegy É-i végén újabb bányanyitás történt, a mikor 
is a kőzetet még sötétebb színárnyalatban tárták fel. Ezen bánya kőzete 

különösen a bútoripar számára látszik alkalmatosnak, de az ez irányban 
folyó kísérletek és próbák eddig még nincsenek befejezve. 

2233. - Bu;fánháza (Szatmár vm. Szinyérváraljai j.). 
Vöröses, üveges alapanyagú riolit, gyéren kiválott földpát és kvarcz

kristályokkal. Egyes apró likacsokban tridymit-kristálykák is láthatók. 
Ezen kőzet faragottan és nyersen, kinagyolt állapotban falazásokhoz alkal
mas. A most megnyitás alatt álló kőbánya terményét a II. tranzverzális 
út szatmármegY.ei szakaszához szándékolják felhasználni. Ezen kőzet a 
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Maguriczai dűlőben fekvő kőbányában fejtetik, a melynek tulajdonosa a 
gör. kath. egyház. 

2234. - Csúz (Komárom vm. Udvardi j.). 
Laza, világosszürke, plioczén-korú homokkő. A községtől DDNy-ra 

1 ·5 kmtr. távolban, a Margit-hegy falában. KÁLMÁN RuDOLF tulajdona. Ki
zárólag csak helyi építkezésre szclgál. 

22.~5. - Damazé1·-Karcsa (Pozsony vm. (Alsó-Csallóközi j.). 
Homokos-murvás, alluviális kavics, a :\!:özségtől DDK-re 0·7 kmtr

nyire, valamint a határ É-i sarkában is. 
2236. - Déva r. t. város (Hunyad vm.). 
A 140. lapon fölsorolt petroszi két kőbánya egy és ugyanaz. A kő

banya bérlőjének megváltozása következtében, mit csak későbben tudtam 
meg, soroltatott föl a kőbánya kétszer. 

2237. - DubriHics (ung vm. Bereznai j.). 
Barnás, közép-finomszemü, erősen meszes, kárpáti homokkő a kincs

tári kőbányából, melyet ez idö szerint Bu.Ncm ÁoosT (Ungvár) bérel. 
2238. - DulUl-&erdaliely 1Pozsony vm. Alsó-Csallóközi j.). 
Homokos-murvás, alluviális kavics, a községtől DDNy-ra 1 kmtr., 

ÉNy-ra 2 kmk. és DXy-ra t kmtrnyire. 
2239. - EIH!de~ (Bars vm . .A.ranyosmaróti j.). 
Zölde88rirke, középszemú amfibol-andezit. E kőzet a Hustyavi dű

lőben febó kőbányában _fordul elő. Tulajdonosa az esztergomi főkáptalan, 
bérJöje pedig SrnwARCz és fuNTEL czég. 

nMJ. - F4yl1ázas-Km·cslt (Pozsony vm. Alsó·Csallóközi j.). 
Bomokos-munás, alluviális kavics, a községi határ DNy-i sarkában 

lévó bv.iesgödörböl. 
2241. - Ekel (Komárom vm. Caallóközi j.). 
Alluviális, homokos-murvás kavics, a vasúti állomás mellett lévő 

bv.iesgödörből. 

2242. - Erdőhát-Karcsa (Pozsony vm. Alsó-Csallóközi j.). 
Homokos-murvás, alluviális kavics, a községi határ K-i sarkában 

lévö kavicsgödörből. 
2248. - Felistál (Pozsony vm. Alsó-Csallóközi j.). 
Homokos-murvás, alluviális kavics, a községi határ É-i sarkában 

lévö kavicsgödörből. 
2244. - Felső-Derna (Bihar vm. margittai j.). 
Pontusi korú aszfaltos homok, a magy. aszfalt r. t. (Budapest), 

külfejtéséből. Ezen aszfalttelep szomszédos a tatarosival (1. Tataros alatt). 
2245. - Fetsii··Pulya (Sopron vm.). 
Feketés, barna pettyes, aprószemű bazalt a Fenyös dülői kőbányá

ból. E kőzet útkaviesolásra használtatik. 

dt - "'-r1 
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2246. - Ferenczfalva (Krassó-Szörény vm. Resiczai j.). 
Sötétszinű, mérsékelten durvaszemű biotit-kvarcz-diorit, sok járu

lékos piros gránátszemmel, Ferenczfalvától É-ra, hol. a Berzava jobb part
ján, a kristályos palákat telér alakjában áttöri. Kőzetét az osztrák-magyar 
vasúttársaság kőbányájában fejteti és egyéb kőzetekkel együtt az új víz
vezetéki csatorna falainak építésénél használja fel. 

224'1'. - Ferenczfalva (Krassó-Szörény vm. Resiczai j.). 
Sötétzöldes, öregszemű peridotit, az osztrák-magyar államvasút

társaság tulajdonát képező Kuka padina nevű kőfejtőből, melynek kőzetét 
völgyzárógát építésére használják fel. 

2248. - Ferenczfalva (Krassó-Szörény vm. Resiczai j.). 
Szürke, középszemű biotit-muszkovit gnájsz (guájszgránit) az osz

trák államvasúttársaság Brázova nevű kőfejtéséből. Kőzetét egy legköze
lebb építendő völgyzáró gáthoz fogják használni. 

2249. - Fűr (Komárom vm. Udvardi j.). 
Aprószemű, vasokkeres, homokos plioczénkorú (?) kavics. A köz

ségtől DNy-ra, 3·5 km. távolban. 
2250. - Hegy-Bene (Pozsony vm. Alsó-Csallóközi j.). 
Homokos-murvás, alluviális kavics, a községtől ÉNy-ra, 0·5 kilo

méternyire. 
2251. - Herincse (Máramaros vm. Huszti j.). 
Szennyes-fehér, illetve sárgás, középfinom szemű, felső-mediterránkorú 

homokkő. Czementjében mészkarbonát nincsen, de viszont likacsossága 
5-8 vol. % tesz ki. Ezen homokkő faragottan felépítményekre alkalmas, 
s többi között a megye területén foganatosított hídépítéseknél is talált 
alkalmazást. 

2252. - Hosszúhetény (Baranya vm. pécsi j.). 
Sötétes, középszerű fonolit, a PAP J. pécsi vállalkozó újonnan nyi

tott kőbányájából, a melyben a követ főleg útkavicsolás szempontjából 
fejtik. 

2258. - I,qlÓhutta (Szepes vm.). 
Vörhenyes, szürkés és fehér szemcsés gipsz, vastagabb lencsét ké

pezve triaszkorú palák között. A csak néhány év előtt fölfedezett telepet 
Igló városa nyittatta meg s anyagát részint darabokban nyersen adja el, 
részint pedig a saját gipszmal:inában műtrágya készítése czéljából lisztté 
őrölteti. 

2254. - Ipoly-Dctmásd (Hont vm. Szobi j.). 
Kékes-fekete, tömör hipersztén-amfibol-andezit (resorbeált amfibol

lal), az ú. n. Misaréti kőbányából, melyet a község úrbéreseitől az Jgfl'áu 

téglagyár r. t. bérel. A kőzet útkavicsolásra szolgál. 
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,225i"J. - Jászfalu \Komárom vm. Udvardi j.1. 
Laza, világos-szürke, plioczénkorú homokkő. A községtől l\Jll\-r .. 

1 ·5 km. távolban. Helyi építkezésre használtatik. 
2256. - Jolsva r. t. város. (Gömör vm.). 
Kékes·fehér, öregszemű magnezit, a város tulajdonát képező és tóle 

2--5 kmtrre K-re fekvő a) alsó és b) felső bányából. Bérlője e két bányá
nak az Első magyar magnezit r. t. Budapesten, mely azonban e bányá
kat nem míveltetheti, mivel különösen a felsőben sok a mészpátzánány. 
Ezen tétel azonos az 55i. sz. alattival. 

225'11. - Királyfia-Karcsa (Pozsony vm. Alsó-Csallóközi j.J. 
Homokos-murvás, alluviális kavics, a községi határ K-i sarkában 

levő kavics-gödörből. 

2258. - Kisbánya (Torda-Aranyos m. Alsójárai j.). 
Kvarczdús dáczit, az asszonyfalvi szorosban lévő kőbányából, a hol 

a nyolczvanas évek óta kövező koczkakövet szoktak előállítani, melyek 
Kolozsvárt sikereAen versenyeznek a kissebesiekkel. De hidfőkhöz és 
monumentális építkezésekhez való nagyobb faragott tömbök is fejthetők a 
kisbányai dáczitból; sőt legujabban még műkőnek is elég sikeresen alkal
mazták egy szép sötétszürke, gránitos szövetű változatát, mely Kisbányán, 
az Érczpatak völgyének torkolatánál áll ki sziklákban. Belőle készítették 
Kolozsvárt a muzeumkertben felállított gróf Mikó-emlék talapzatát. 

2259. - Kolozs-Monostor (Kolozs vm.). 
Sárgás, aprószemű, finoman likacsos, középeoczénkorú (felső-<lurrn

mészkö. Ezen kőzet újabban Budapesten, főleg az osztrák-magyar Bank 
szabadságtéri palotájának egész homlokzatának, valamint részben az ui 
börze homlokzatának díszfaragásaihoz lett felhasználva. A megfaragott é;; 

a nevezett épületek homlokzatában elhelyezett műkövek között vannak 
1·5x1 ·ox1 ·o mtr. nagyságúak is. 

2260. - Korond (Udvarhely m. Udvarhelyi j.). 
Barnássárga, részben pedig halvány-zöldes, hullámos-szalagos forrás

mészkő, a jelenlegi, valamint egy régibb, a bugyogó forrástól má!· e·. 

hagyott forráskúp tömegéből. E kőzet 0·05-0·50 m. vastag lap· ~: .: 
fejthető és érdekes színezésénél és hullámos rajzánál fogva apról i.-:· 
tárgyak faragására nagyon alkalmas. Daczára annak azonban b=,: · 
csiszoló intézeteink Erdély ezen szép kőspecziálitását még sem k:lr :·. < 

(Dr. Koca A. Ásv. Közl. Erdélyből. Orr. Term.-Tnd. Ért. Koloz~-. •~ : ~" 
2261. - Kozolya (Hunyad m. Dévai j.). 
Szürke, öregszemű amfibol-andezit, a községtől E.-rE 

ságban a Dévára vivő út mellett. TROKEN Grov.1.NNI által L:e::. _ _ _ _ 
tott kőbányából, a hol épületekhez való köveket állítanak - !.:!.~, .-· 

javarészét Déván használják föl. 

Dr. Schafarzik F. A magyar kóbány,ik. 
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:!262. - Lesnyek (Hunyad m. Dévai j.). 
Fekete, rendkivül sürű, aprószemű augit-andezit. A községtől Ny-ra, 

3 kmtrnyire a d8va-dobrai országút mellett, a Maros partján kiemelkedő 
Kő (La piatra) nevű hegy oldalában van a már régebben megnyitott kő
bánya, melynek kőzetét törecs alakjában az állami utak jókarban való 
tartására használják föl. 

22(J3. - Lidér-Tejed (Pozsony vm. Alsó-Csallóközi j.). 
Homokos-murvás, alluviális kavics, a községtől DNy-ra 1 ·2 kmtr. 

távolságban. 
2264. - Lipcse (Máramaros vm. Huszti j.). 
Világosszürke, finomszemű, részben pedig durvább szemű, meszes 

czementű, likacstalan kárpáti homokkő, a fejtési hely 0·5 kmtr. távolság
~ ban fekszik a községtől. Megfaragva felépítményekhez és részben hídépí

liésekbez is használtatik. 
2265. - L1.tgos (Krassó-Szörény vm.). 
Alluviális homokos murvás, poligén kavics, a Temes medréből. 

Anyagát rostálva útkavicsolásra, finomját pedig vakolatkészítésre hasz
nálják. Legutóbb a városon átfolyó Temes szabályozásánál az elrekesz
tett jobb parti rész feltöltésére használták. 

2266. Lunkány (Krnseó-Szörény m. Facseti j.). 
Fehér, helyenkint szürkésfoltos, fmomszemű márvány, a m. k. erdő

kincstár tulajdonát képező toplavölgyi kőbányából, mely a községtől 

mintegy 2·5 kmtrnyire D-re fekszik. A bánya jelenleg feltárás alatt van. 
A márvány ugyan nem egészen ment apró kvarcz-szemektől, de annak 
daczára, ha a darabok kellőképen megválogattatnak, szobrászati czélokra 
mégis alkalmas, a mint azt az új parlamentben látható STRoBL ALAJOS tól 

~ faragott Beatrix-relief bizonyítja. 
226'1'. Madar (Komárom vm. Udvardi j.). 
Nagyszemű, vasokkeres kavics, fiatal, plioczénkorú. A községtől 

2·5 km. távolban, DNy-ra. Útkavicsolásra való. 
2268. - - Majdán (Krassó-Szörény vm. Oraviczai j.). 
Zöldesfekete, középszemű amfibolit, melyet DEUTSCH ZSIGMOND (Bu

dapest) útkavicsolás szempontjából töretett. 
2269. - Malomviz (Hunyad vm. Hátszegi j.). 
Szürke, öregszemű, gránitporfiros biotit-gránit, mely a községtől 

DNy-ra a Riu-mare völgy mentén több kilométernyi kiterjedésben, vastag 
padokban, szálban található. Bár számos ponton jó az anyaga, eddig még 
sém akadt vállalkozó, ki ezen gránitot műkövek előállítása czéljából fej
tette volna. 

22'1'0. - Mnisány (Gömör vm. Nagyrőczei j.). 
Öregszemü, szürkés, kékesfehér magnezit, a dubravahegyi községi 
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kőbányából, melyet ez idő szerint az I magyar magnezit 1. t. bérel. Ez a 
magnezit-telep legalább 70 mtr. vastag, hosszkiterjedése pedig megközelíti 
a kilométert. Dülése D-i, 45-60° alatt, mennyisége szinte kimerithetet
len. Innen egyelőre tengelyen szállítják a fejtett magnezit-köveket a jols
vai pörkölő kemenczékhez. Ugyane vonulatban van a volt liAnANI-KUNA
féle bánya, melyet jelenleg szintén a fenti társaság vett bérbe. S végre itt 
van még RoTH ANTAL (Jolsva) bányája, ki a termelt magnezitet Jolsván 
saját körkemenczéjében pörköli. 

2211. - Mórocz-Karcsa (Pozsony vm. Alsó-Csallóközi j.). 
Homokos-murvás, alluviális kavics, a községtől DDNy-ra 1 ·2 kilo

méternyire. 
22'i'2. - Nadabula (Gömör vm. Rozsnyói j.). 
Világos, zöldesszürke porfi.roid, mely nagy mennyiségben a kincs

tári és a rimamurány-salgótarjáni vasműtársaság vasműbányáiból kerül a 
külszinre. Azonkívül van a rimamurányiak bányatelepén az Ivágyó hegy 
K-i tövében egy rendes kőbánya is, melynek kőzete ép úgy, mint a 
bányákból kikerült nagyobb darabok: útépítésre, házalapozásokra, apraja 
pedig feltöltésekre használtatik. 

22'i'3. -- Nadrág (Krassó-Szörény vm. temesi j.). 
Szürkés, érdes-likacsos hidrokvarczit, mely a községtől 1 ·5 kmtr

nyire D-re az Izvo1·uluj-hegy K-i árkában az ottani dolomit elkovásodásá· 
ból keletkezett. Az elkovásodott rész nagy kiterjedésü s sok benne abból 
a minőségből, a mely malomkő-gyártásra volna alkalmas. A telep tulajdo
nosa a Nadrági vasipar-társulat. 

22'i'4. - Nagy-1liad (Pozsony vm. Alsó-Csallóközi j.). 
Homokos murvás, alluviális kavics, a községtől DK-re 1 kmtrnyire 

és DNy-ra 0·5 kmtrre lévő kavicsgödrökből. 
22'i'5. - Nagy-Megyer (Komárom vm. Csallóközi j.). 
a) Homokos-murvás, alluviális kavics, mely poligén elemekből áll. 

A kavicsgödör ÉNy-ra fekszik a községtől 3 km. távolban. 
b) Alluviális homokos murvás kavics, mely poligén elemekből áll. 

A községtöl Ny-ra 1 ·2 kmnyire fekszik, a CHABRAU herczegnő majorjában. 
2276. - Nagy-Padány (Pozsony vm. Alsó-Csallóközi j.). 
Homokos-murvás, alluviális kavics, a községtől ÉNy-ra 1 ·7 kilo

méternyire. 
2277. - Nagy-Zablát (Trencsén vm. Trencséni j.). 
Világosszürke, szemcsés gipsz, a községi területen lévő és dr. DRUK• 

KER HuGó (Trencsén) által 1897-ben megnyitott és bérbevett bányából. 
A bánya, mely eddig 35 mtr. szélességben és mintegy 10 mtr. magasság
ban tárja fel a közetet, a Vág jobb partján, Trencsén városától és a vasuti 
állomástól Ny-ra, mintegy 4 km.trnyire fekszik. Az eddig termelt gU>sz 

25* 
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égetett állapotban a gipszipar terén lett értékesítve, részben a megyében, 
főleg pedig a közeli osztrák területeken. 

22'18. - Nyék (Pozsony vm. Alsó-Csallóközi j.). 
Homoko~-murvás, alluviális kavics, a községtől ÉÉK-re 1 kmnyire 

és továbbá a községi határ É-i sarkában lévő kavicsgödörből. 
22'19. - Ochtina _(Gömör vm. Rozsnyói j.). 
Szürkés-kékesfehér, öregszemű magnezit, a falutól Ny-ra a Mala

horka nevű dombon fekvő községi bányákból, melyeket ez idő szerint 
ALEXANDER és TÁRSAI (Budapest) bérelnek. Ezen, körülbelül 250 mtr. hosszú 
és 160 mtr. széles telep vastagsága tetemes. A fejtett nyers anyag égetése 
helyben egy külön erre a czélra épített körkemenczében töl'ténik. 

2280. - Ollé-Teje<l \Pozsony vm. Alsó-Csallóközi j.). 
Homokos-murvás, alluviális kavics, a községtől D-re 0·5 kmtrnyire. 
2281. - Örményes (Krassó-Szörény vm. Teregovai j.). 
Fehéres, öregszemű pegmatit, vastag telepet képezve csillámgnájsz

ban, Örményes és Szádova között, a Temes jobb partján. Ezt az előfordu
lást a kőzet hüvelyknyi földpátjainál fogva ismételve vizsgálták meg föld
páttermelés szempontjából. 

2282. - Pacsa (Gömör vm. Rozsnyói j.). 
Világos, zöldes szürke porfiroid, mely a pacsa-uhornai hágón át

vezető országút mentén több apró kőfejtésben útkavicsolásra töretik. 
2283. - Pódafa (Pozsony vm. Alsó-Csallóközi j.). 
Homokos-murvás, alluviális kavics, a községtől ÉNy-ra 0·5 kilo

méternyire. 
2284. - Pojé1i (Krassó-Szörény vm. Facseti j.). 
Világos zöldes és málna vörös színű, sötét violaszínű erekkel tarkázott 

kvarczeres, paleozoos korú mészkő a Cseja nevű hegyoldalból, Pojéntől 

mintegy 2 kilométernyire D-re. Tulajdonosa: VoN DER ÜsTEN-PLATHE 
LEoPoLDINA GRÓFNÉ a jelen évben ( 1903) nyittatta meg a bányát, a melyből 
egyelőre csak néhány 0·3oxo·5oxo·SO mtres tömb került a kőfürész alá. 
A belőle, a budapesti SEENGER-féle kővágó és kőcsiszoló gyárban előállí
tott műipari tárgyak, úgymint: asztallapok, vázák, gyertyatartók stb. azon
ban máris sejtetik velünk, hogy igen figyelemreméltó tarka márványnyal 
van dolgunk. 

2285. - RattkÓ (Gömör vm. Nagyrőczei j.). 
Szürkés, kékes-fehér, öregszemű magnezit, a várostól Ny-ra, a Babje 

dubi nevű hegyen lévő nagy bányából, mely Rattkó város tulajdonát és 
az L rnagycir rnagnezit r. t. (Budapest) bérletét képezi. E bánya több emele
tén egy kb. 250 mtr. vastag 55-60° alatt DK-re dülő telep szemlélhető, 
mely ecldig kb. 90 mtr. magasságban van feltárva. A magnezit-telepet agyag
pala határolja. Ezt a bányát ez idő szerint a Rimamurány salgótarjáni 
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vasmű r. t. vette a fenti társaságtól albérletbe s összekötötte a vashegy
likéri drótkötélpályájával. 

2286. - Remecz (Bihar vm. Élesdi j.). 
Fekete és fehér foltos, brecsiás szövetű kristályos mészkő (márvány). 

Tulajdonos: IFJ. GRÓF ZrnHY ÖnöN. A legújabban megnyitott kőfejtő, a 
jádvölgyi gőzmozdonyú iparvasút sínei mellett f~kszik. 

228'1. - Rónapatak (Gömör vm. Nagyrőczei j.). 
Öregszemű, szürkés, kékesfehér magnezit, mely a községtől É-ra, 

az ú. n. burdiai korcsma közelében van feltárva. Tulajdonosa CoBURG HG. 
bérlője az I. MAGYAR MAGNEZIT-IPAR R. T. Budapesten. Ezen 50 mtr. vastag, 
60° alatt D-felé dűlő telep kiterjedése, úgy a csapás irányában, mint pe
dig a mélység felé, ez idő szerint még ismeretlen, de mindenesetre tete
mes. Ez a bánya, mely a nyustya-hacsavai magnezit-pörkölőkkel külön 
drótkötél-pályával van összekötve, egyike a legtisztább magnezitoknak, 
nemcsak Magyarországon, hanem átalában is 

2288. -- Rózsahegy (Liptó vm.). 
Világosabb és sötétebb szürkésbarna, tömör, foraminiferás és num

mulitos mészkő, több-kevesebb kvarczszemcse-zárványnyal. A kőbánya 
WILLINGER ANTAL helybeli vá~lalkozó tulajdona, ki e kőzetet faragottan 
felépítményekre és hídépítkezésekre használja. 

2289. -- Szamos-Széplak (Szilágy vm. Zsibói j.). 
Hófehér, aprószemű gipsz, BIKFALVI ALBERT birtokáról. 
2290. - Szent-Péter (Komárom vm. Udvardi j.). 
Laza, világos-szürke plioczén homokkő, 0·5 és 9!·5 km. távolban a 

községtől. Közbirtokosság tulajdona. Csakis helyi építkezésre való. 
2291. - Sztrecsnó (Trencsén vm. Zsolnai j.). 
Zöldes szürke, közép-, sőt helyenkint durvaszemű gránit. Csilláma, 

kétféle: muszkovit és biotit, utóbbi azonban nagyobbrészt már chlorittá 
és epidottá van elváltozva. A különben kemény és szívós kőzet Trencsén
megyében az állami útak építésére és kavicsolására lesz használva. 

2292. ~ Tataros (Bihar vm. szalárdi j.). 
Sötétbarna, pontusi korú aszfaltos homok, a Magyar Aszfalt r. t. 

(Budapest) aszfalt-külfejtéseiből. E homokból az aszfaltot a helyszinén 
olvasztják ki; az aszfaltgyár-telep pedig Mezőtelegden van. 

2293. - Tomest (Krassó-Szörény m. Facseti j.). 
Yilágos violásszínű, aprószemű biotit-andezit a községi kőbányából, 

mely a Béga-folyó balpartján, a községtől 1 kmtrnyi távolságban fekszik. 
A bánya régi keletű s a benne fejtett kőtömbök nyersen vagy durván 
kinagyolva, házalapozásokra, falépítésekre stb. használtatnak. Az évi ter
melés a helyi szükséglethez mérten kicsiny és változó. 
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2294. - Torda-S;tt-Lás;tlÓ (Torda-Aranyos m. Alsójárai j.). 
Vörös, felsőkrétakorú mészkő, melyet a Hippurites organisans fehér 

héjjai érdekesen tarkáznak. Ez az előfordulás tulajdonképen csak válto
zata a rendesen szürke hippuritmészkőnek, mely ezen, meg a szomszédos 
Kis-Fenes község határában mészégetésre szolgál. A vörös változata csi
szolt állapotában a legszebb tarka márványokkal versenyezhet, mindeddig 
azonban nagyobb összeálló tömböket nem sikerült kimutatni még egy 
helyen sem. Kisebb műtárgyak ázonban kikerülnének belőle. 

2295. - Töbör (Pozsony vm. Alsó-Csallóközi j.). 
Homokos-murvás alluviális kavics a községtől DK-re 0·8 kmnyire. 
2296. - Turcsok (Gömör vm. Nagyrőczei j.). 
Szürkés-kékesfehér, öregszemű magnezit, a községtől DK-re fekvő 

két bányából, a melyek közül az egyik az l. magyar magnezit-ipar r. t. 
(Budapest), másika pedig ALEXANDER és TÁRSAI (Budapest) czég bérlete. 
Előbbiből az anyag Jolsván pörköltetik. A telep, melyet e két bánya 
feltár, kb. 30 mtr. vastag. 

2291. - Uj-Gyalla (Komárom m. Udvardi j.). 
Laza, világos-szürke plioczén homokkő. A községtől Ny ÉNy-ra 2 kilo

méternyi távolban és aközség K-i sarkában. Helyi építkezésre használtatik. 
2298. - U~sok (Ung vm. Bereznai j.). 
Sárgásszürke, középszemű, meszes kárpáti homokkő, a sztavna

uzsoki határszéli vasút husznavölgyi kőbányájából, mely a nevezett vasút 
műszaki tárgyainak építésénél alkalmaztatott. 

2299. - Vámos-Mikola (Hont vm. Szobi j.). 
Barnás, durvaszemű, mésztelen felső-mediterránkorú homokkő, a 

község tulajdonát képező felső-kőparti kőbányából. Bérlője GRoszMANN 
ZsrnMoND vállalkozó, ki e kőzetet faragott állapotban hídépítésre használja. 

" 2300. - Vargyas (Udvarhely m. Homoródi j.). 
Sötétzöld szerpentin, melyet apróbb-nagyobb eszköznek és dísz

tárgynak fel lehetne dolgozni. 
2301. - Várkony (Pozsony vm. Alsó-Csallóközi j.). 
Homokos-murvás, alluviális kavics, a községtől K-re 0·5 kmnyire, 

továbbá ÉK-re 1 kmtr-re és DK-re 1 kmtrnyi távolságban fekvő kavics
gödrökből. 

2302. - Vásárút (Pozsony vm. Alsó-Csallóközi j.). 
Homokos-murvás alluviális kavics, a községtől 2 kmtrnyire DNy-ra 

fekvő kavicsgödörből. 

2303. - Visk (Máramaros vm. Huszti j.). 
Sötétszürke, középszemű, likacstalan piroxén-andezit, a viski ha

tárban ujonnan nyitott kőbányából, a melynek terményét kinagyolt álla
potban hídépítésekre és partvédőművek építésére használták. 
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2304. ~ Volos~ánka (Ung vm. Bereznai j.). 
Szürke, többé-kevésbbé meszes kárpáti homokkéí, a Sztavna-Uzsok 

határszéli vasút mentén előforduló helyekről, a melyeket kinagyolt, rész
ben pedig faragott műkövek alakjában, a nevezett vasút műszaki tárgyai
hoz használtak. 

a) Durvaszemű, meszes, gyéren muszkovitcsillámos homokkő, a va
sút 523. sz. szelvénye mellett lévő kőbányából. 

b) Középszemű, meszes, muszkovitcsillámos homokkéí, a voloszánkai 
vasúti állomással szemközt lévő kőbányából. 

e) Finomszemű, kissé meszes homokkéí, a vasút 387 /388-ik szel
vénye közt fekvő kőbányából. 

d) Középszemű, meszes, erősen csillámos homokkéí, a voloszánkai 
alagút fölötti kőbányából. 

e) Szürke, középszemű, kissé meszes homokkő, a 484. szelvény mel-
letti Cserbina kőbányából. • 

f) Durvább szemű, erősen meszes homokkő, a 495. szelvény J elinko 
nevű kőbányából. 

g) Finomszemű, meszes homokkéí, az 507/509. szelvények közelében 
fekvő Dasinszky nevű kőbányából. 

h) Durvaszemű, kissé meszes homokkő, az 518. sz. szelvény melletti 
kőbányából. 

i) Durvábbszemű, meszes homokkéí, az 531. sz. szelvény közelében 
fekvő kőbányából. 

230l$. - ZsidÓvár (Krassó-Szörény vm. Temesi j.). 
Alluviális, poligén származású kavics a Temes folyóból, melyet ros

tálatlanúl feltöltésekre, kirostálva pedig útkavicsolásra használnak. 



' , 
HORVAT-SZLAVONORSZAGOK. 

A következő horvátországi kőbányákra vonatkozó adatok főleg horvát-szlavon-dalmát 
országok akkori bánja: HÉDERVÁRI KHUEN-HÉDERVÁRY KÁROLY gr6f ő Nagymélt6sága 
által az 1885-ik évi budapesti országos kiállításon bemutatott kőzetsorozat és az 

ehhez tartozó leirás és térképatlasz alapján lettek összeállítva. 

56. BJELOV AR-KRIZEVCI (BELOV ÁR-KŐRÖS) 
VÁRMEGYE. 

2306. - Ferdinandovac ~(Gjurgjevaci j.). 
Poligén, alluviális kavics, mely részint a Dráva jobb partján elte

rülő síkon, részint magából a Drávából lesz ásva és útkavicsnak rostálva. 
230'1'. - Glogovnica [Krizevcii (Kőrösi j.)] 
Felső-mediterrán homokkő, mely a községi kőbányában 6·0x4·0x 

o·40 méteres lapokban fejthető. Híd- és magasépítményekhez való. 
2308 • . - Jelenska gornja (Vapenica) (Kutinai j.). 
Barnásfehér, felső-mediterránkorú, lithothamniunos mészkő. 
2309. - Jelenska gornja (Kutinai j.). 
Világosszürke, aprószemű gránit (bi~tit-muszkovit-gránit\ a Lajos

völgyi kőbányából, mely BERCHTHOLD ARTHUR gróf (Mosla•·ina) tulajdona. 
A kőbánya a Moslavina-Popovaea vasúti állomással 9 kmtres jó megyei 
úttal van összekötve. A kőzet minden méretben termelhető; eddig azon
ban sokat még nem fejtettek benne, mivel a bánya még új. (M. K. Á. IV. 53.) 

2310. -- Kalnik [Krizevcii (Kőrösi) j.J. 
Felső mediterrán-korú mészkő (lajtamész), a községi kőbányából. 

Kőzete híd- és magasépítményekhez használtatik. 
2311. - Marinovac [Krizevcii (Kőrösi) j .. 
Barnás, finomszemű, meszes, felső mediterrán homokkő. A kőbánya 

LuszTIG GYULÁé. Kőzete 6·0 x 4·0 x o·4 méteres táblákban törhető. Híd
és magasépítményekhez használtatik. 

2312. - Mikleuska (Kutinai j.). 
Fehéres, lithothamnium-csomós, felső· mediterrán-korú mészkő. 

A kőbánya a községé és mészégetésre szolgál. 
23.13. - Mikleuska (Kutinai j.). 
Ö1·egszemű, pegmatitos gránit, a moslavinai uradalomhoz tartozó 

kőbányából, melynek kőzete útkavicsnak lesz felaprózva. 
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2814. - Pobjenik (Óazmai j.). 
Szürke, turmalinos gnájsz-gránit. A kőbánya Óazma városé és kő-

zete főleg útépítésre való. 
2815. - Podgaric (Garesnicai j.). 
Szürke, öregszemű, szemes gnájsz. 
2816. - &tmarica (Garesnicai j.). 
Feketésszürke diorit, a melyből BAKic (Belovár) az 1896-iki orszá-

gos kiállításon több műfaragványt mutatott be. 
281'1'. -- Vojnovec [Krizernii (Kőrösi) j.]. 
Szürke, erezett, jurakorú mészkő. 
2818. - Vojnovec [Krizevcii (Kőrösi) j.]. 
Barnásfehér, puhább, felső mediterrán-korú lithothamniumos mészkő. 

57. LIKA-KRBAVA VÁRMEGYE. 

2819. - Brusane (Gospiéi j.). 
Fehéres, tömör triaszkorú mészkő. A kőbánya a község tulajdona. 

Kőzete híd- és magasépítményekhez való. 
2820. Gospic. . 
Világosbarna, tömött krétakorú mészkő. A kőbánya községi. Kőzete 

magas- és hidépítésekhez való. 
2821. - Gracac. 
a) Sötétbarna, vasoolitos mészkő. A kőbánya községi, de kőzetét ez 

idő szerint nem használják. 
b) Szürke, tömött mészkő, mely híd- és magasépítményeknél hasz

náltatik. A kőbánya községi. 
2822. - Jablanac (Senji j.). 
Világosvöröses, tömött krétakorú mészkő. A kőbánya községi. 

A kőzet 0·35 méter vastag, lapokban fejthető és mindenféie kőfaragásra 
alkalmas. 

2828. - Ljeskovac (Senji j.). 
Sárgás és részben fehér, triaszkorú dolomit. Útkavicsolásra szolgál. 
2824. - Lovinac (Graeaci j.). 
Világosbarnás, tömött, felső-triaszkorú mészkő. Kőfaragói munkákra 

alkalmas, de ez idő szerint nem használják. 
282/$. - -1Halikut (Brinjei j .). 
Ba.rná8, tömött, triaszkoru mészkő. A kőbánya Jezerane község tu

lajdona. Kőzete o-8 mtr. vastag lemezekben fordul elő, és mindenféle kő
faragói munkálat.okra alkalmas. 

2826. - Mart'in b'rod (Lapac-dolnjii j.). 
Barna, szivacsos, puhább negyedkori édesvízi mészkő. A kőbánya 

> 
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községi. Kőzete megfaragva boltozatokhoz és kisebb építkezésekhez hasz
náltatik. 

232'1. - Moyoric (GospiCi j.). 
Barnás, brecsiás, krétakorú mészkő. Kőfaragói munkáfatokra al-

kalmas. 
2328. - Ostarije (Gospici j.). 
Feketés, tömött triasz mészkő. Kőfaragói munkákra alkalmas. 
2329. - Plitvica (Otocaci j.). 
Likacsos, jelenkori mésztufa, melyet községi területen a plitvicai 

tó közelében fejtenek. E kőzet főleg boltozatokhoz alkalmas. 
2330. - Resetm• (Korenicai j.) 
Világosszürke, krétakorú mészkő. A kőbánya Petrovoselo község 

tulajdona. E kőbányából csakis kőlapokat faragnak. 
2331. - Senjska Draga (Senji j.)-
Sötét zöldesszürke, középszemű diabáz. A kőbánya községi, de ez 

idő szerint használatban nincsen_ 
2332. - Srb (Lapac-dolnjii j.). 
Likacsos, negyedkori mésztufa, a községi kőbányából. Kőzetét bol

tozatokhoz és kisebb építkezésekhez használják. 
2333. - Srb (Lapac-dolnjii j.). 
Szürke, foltos, részben pedig fehér triaszkorú gipsz. Az előfordulás 

helye községi, de kőzetét eddig még nem használták. 
2334. - Stinica (Senji j.)_ 
Világosvöröses, tömött krétakorú mészkő. A kőbánya községi. A kőzet 

kőfaragói munkákra és kövezőlapok- és koczkák előállítására használtatik. 
Utat is kavicsolnak vele. 

2335. - Sveti Rok (Gracaci j.). 
Sötétvöröses, brecsiás szövetű, triaszkorú mészkő. Kellő mértékben 

fejthető, s főleg járda és utcza kövezésére használatos. A kőbánya községi 
területen fekszik. 

2336. - Tominac draga (Brinjei j.). 
Sötétbarna, tömött triasz mészkő. 
233'1. - Vratnik (Otoeaci j.). 
Sötétszürke, tömött triasz mészkő. A kőbánya a községé. Kőzete út

és magasépítményekre való. 
2338. - Zuta lokva (Brinjei j.). 
Fekete, fehéreres triasz mészkő. A kőbánya Brinj község tulajdona. 

A kőzet 0·4 mtr. vastag lapokban fordul elő és magasépítményekhez és 
hidakhoz alkalmas. 
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58. MODRUS-RIEKA (MODRUS-FIUME) VÁRMEGYE. 

2339. - Bosanci (Hrcic) (Vrbovskoi j.). 
Világos színű, triaszkorú mészkő. 
2340. - Bribi-r ( Jargovo) (Cirkvenicai j.). 
Barnás, finomszemű, eoczénkorú homokkő.· Építkezésre szolgál. 
2341. - Bukovac (Delnicei j.). 
Sötétbarna, tömött, triaszkorú, dolomitos mészkő. Ezen kőzet fala-

zásokboz és útkavicsoláshoz használtatik. A bánya kincstári. 
2342. - Delnice. 
Világosszürke, triaszkorú dolomit. 
2343. - Generalski stol (Ogulini j.). 
Világosbarna, krétakorú mészkő és vörös, brecsiás szövetű, kréta

korú mészkő. A kőbánya községi. Kőzete magasépítményeknél és hídépít
kezéseknél használtatik. 

2344. - Golik (Delnicei j.). 
Barnás, durvaszemű kvarcz-homokkő. E kőzet malomkőgyártásra 

szolgál. A kőbánya a községé. 
2345. - Kamensko (Vrbovskoi j.). 
Fekete, tömött, triaszkorú mészkő. Ezen mészkőből útszéli kőoszlo

pokat és alkalomadtán egyéb műköveket is faragnak; magas építmények
hez is használják. A kőbánya a THURN-TAX1s-féle uradalomhoz tartozik. 

2346. - Karlobag (Karlopago) (Gospiéi j.). 
Világosvöröses, brecsiás szövetű, krétakorú mészkő. A kőzet épít-

kezésekre, de útkavicsolásokra is használtatik. A kőbánya községi. 
234';'. - Koi'Jicin (Delnicei j.). • 
Fekete, fehéreres triasz mészkő. Magas- és hídépítményekhez szolgál. 
2348. - Kosavin (Cirkvenicai j.). 
Barnás, finomszemű, eoczénkorú homokkő. Építkezésre szolgál. 
2349. - Krstinja (Vojniéi j.). 
Sötétbarna, tömött, triaszkorú mészkő. Építkezésre és útkavicsolásra 

szolgál. 
2350. - Krpel (Ogulini j.). 
Szürke, erezett jura mészkő. A kőbánya Ogulintól 13 kmtrre Ny-ra 

fekszik s a vagyonközönség tulajdona. A kőzet 0·6--0·7 mtr. vastag lapok
ban fordul elő. 

23ö1. Kupjak altigút (Delnicei j.). 
Szennyesbarna., tömött, dolomitos triasz mészkő. Magas építmények

hez és útka.vicsoláshoz használják. A kőbánya a TpuRN-TAx1s-féle urada
lomhoz tartozik . 

... ____ __._______ _____ ____.„J ... 
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23l>2. - Maljevac (Slunji j.). 
Szürke és sárgafoltos, szemcsés, triaszkorú dolomit. 
2353. - OguUn. 
Sötét barnásszürke, tömött triasz mészkő. Hídépítkezésre való. 
2354. - Orrulin. 
Sötétszürkés, kristályosan szemcsés, triaszkorú dolomit, a Bielskó 

hegyi kőbányából. (M. K. Á. I. 18~.) 
2355. - Orelwvica (Susaki j.). 
Őzbarna, eoczénkorú mészkő. 
235(;. - Pasac (Susaki j.). 
Világos őzbarna, krétakorú mészkő. Útépítésre használják. (M. K. 

Á. IV. 14.) 
2.151. -- Pavlovcw (Slunji j.). 
Sötétbarna, tömött triaszkorú mészkő. A kőbánya Veljun község 

tulajdona. A kőzet 0·6 mtr. vastag rétegekben fordul elő. 

2358. - Plctse (Susaki j.). 
Világosbarna, tömött krétakorú mészkő. A kőzet egészen O·ö mtr. 

vastag rétegekben fordul elő s termelhetők 0·5 mtr. B nagyságú tömbök is. 
Anyaga magasépítményekhez, hídépítésekhez és útkavicsolásra szolgál. 
A kőbánya a vagyonközség tulajdona. 

2359. - Rasohe (Delnicei j.). 
Barnás, durvaszemű kvarcz-homokkő. Anyaga útkavicsolásra szol

gál. A kőbánya a községé. 
2360. - Ravnogora (Delnicei j.). 
Sötétszürke, triaszkorú, dolomitos mészkő. Kőzete egyszerűbb fala

zásokhoz, részben pedig útka>icsolásra szolgál. A kőbánya magántulajdon. 
2361 • • - &tborsko (Ogulini j.). 
Szürke, tömött triasz mészkő. A kőbánya Plaski község tulajdona. 

A kőzet minden megkivánt méretben fejthető s magasépítményekhez és 
hídépítkezésekhez alkalmas. 

2362. -- Seliste (Slunji j.). 
Világosvöröses, tömött krétakorú mészkő. A kőbánya az erdőkincs

táré. A kőzet minden kőfaragói munkára alkalmas. 
2363. - Sije (Delnicei j.). 
Világosszürke, tömött triaszkorú mészkő. A kőzet útkavicsolásra 

szolgál. A bánya magántulajdon. 
2364. - Slunj ( Petrovoselo ). 
Világosbarnás, tömött krétakorú mészkő. A kőbánya a községé. Kő

zete magasépítményekhez és hídépítményekhez használtatik. 
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2365. - Slunj ( Sluincica ). 
Barnásszürke, tömött triaszkorú mészkő. A kőzet magasépítmények

hez és hídépítményekhez használtatik. A kőbánya a község tulajdona. 
2366. - Sopac (Delnicei j.). 
Feketés, tömött triasz mészkő. Elég nagy méretekben fejthető; 

részint magasépítményekhez szolgál, részint pedig útkavicsolásra hasz
náltatik. 

236'1'. - Stari lazi (Delnicei j.). 
Sötétbarna, tömötL dolomitos triasz mészkő. Falazásra és útkavicso

lásra szolgál. A fejtési helyek részint kincstáriak, részint pedig magán
tulajdon. 

2.168. - SuiHca (Vrbovskoi j.). 
Tarka, triaszkorú kvarcz-konglomerát. Ezen kőzet főleg útépítésre 

basználtatik. A kőbánya tulajdonosa J uRo KoLENAC. 
2369. - Zelin (Delnicei j.). 
Meszes kvarcz-homokkő. Faragott kő alakjában gyári kemenczék 

falazásához használtatik. A kőbánya kincstári. 

59. POZEGA (POZSEGA) VÁRMEGYE. 

2313. - Bastaji (Daruvári j.). 
Barna, szivacsos, puhább negyedkori édesvízi mészkő, az uradalmi 

köbányából. Ezen kőzet kinagyolva vagy megfaragva magasépítmények
hez ha.sználtatik. 

23'1'1. - Benkovac [Novagradiskai (Újgradiskai) j.]. 
Barnás, kavicsos, felső mediterr:inkorú mészkő. A kőbánya magán-

1nlajdon. Kőzete magasépítményekhez szolgál. 
2312. - Benkovcte [Novagradiskai (Újgradiskai) j.]. 
Szürke, fehércsillámos, konglomerátos, erősen meszes felső medi

terrán homokkő. (M. K. Á. I. 323.) 
2313. - Bielli (Daruvári j.). 
Sárgás és szürke, likacsos, felső mediterránkorú mészkő, az ura

dalmi kőbányából. Kőzete magasépítményekhez és hidakhoz használtatik. 
2314. Dm•uvar trg ( Da·ruvár). 
Feketés. tömött triasz mészkő. A kőbánya a M. Á. V. tulajdona. 

Kőzete a vasúti töltés kavicsolására szolgál. 
2315. - Glogovica (Bródi j.). 
Sárgás, tömör, felső mediterránkorú mészkő. A kőbánya VALICA A. 

tulajdona. Közetéből építőköveket és sírköveket faragnak. 
2816. - Glogovnica [Krizevcii (Körösi) j.]. 
Szürke, középszemű, meszes, felső mediterrán homokkő. 
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'-- 231''1'. - Gradiste [Pozegai (Pozsegai) j.]. 
Sárgás, likacsos, felső mediterránkorú mészkő. 
23'1'8. ~ Ivandol [Pozegai (Pozsegai) j.]. 
Barnásfehér, tömör, felső mediterránkorú mészkő. 
23'1'9. - Klokocevik (Bródi j.). 
Világossárga, pontusi korú márga. 
2380. - Pakrac trg (Pakrácz). 
Világosszürke triasz mészkő, a daruvári uradalomhoz tartozó kő

bányából. Kőzete útkavicsolásra szolgál. 
2381. - Pakrac trg (Pakrácz). 
Sárgás, finomszemű és sárgásfehér, likacsos, felső mediterránkoru 

mészkő. Magas építményekhez való. 
2382. - Pak'rac trg ( Pakrácz). 
Szürke, aprószemű gránit. 
2383. - Pakrac trg (Pakrácz). 
Fehéres tajtkőtufa. 
2.'184. - Petrovoselo [Novagradiskai (Ujgradiskai) j.J. 
Sárgás, pontusi koru mészmárga. 
2385. - Piljenica (Daruvári j.). 
Szürke, odvas, felső mediterránkoru mészkő. A kőbánya a daruvál"i 

uradalomhoz tartozik. Kőzete magas és hídépítményekhez használtatik. 
2386. - Sibinj (Brodi j.). 
Sárgás, foraminiferás, felső mediterránkoru mészkő (lajtamészkő). 

238'1'. - Sirac (Daruvári j.). 
Sötétebb vagy világosabb-szürke, fehér kalcziterektől, olykor vörös 

erektől átszőtt bitumenes triászkoru mészkő, mely a Bielapatak bal partján, 
összesen mintegy 400 m. hosszúságban van feltárva. A kőzet helyenként 
vékonyabb, de többnyire vastagabb (40-60 cm.~ padokban van kikép
ződve, melyek uralkodólag É v. ÉNy felé dűlnek 50--GO 0 alatt. 

A kőfejtő 2-3 kmtr-re van a déli vasút siraé-i állomásától és az 
állomástól a kőfejtőkhez rendes nyomtávu vágány vezet, úgy hogy a ki
fejtett követ közvetlenül a vasuti kocsikba rakják. 

Tulajdonosa az osztr.-magy. szab. Déli Vasút Társaság, melynek 
daruvári osztálymérnöksége házilag kezeli. 

2388. - Sumetlica [Novagradiskai (Uj-gradiskai) j.]. 
Sárgás, finomszemű, felső mediterránkoru mészkő. A kőbánya a 

pakráci uradalomé. Kőzete magánépítményekhez használtatik. 
2388. - T01nica (Bródi j.). 
Szürke, finomszemű, meszes, felső mediterránkoru homokkő. A kő

zetben felső mediterránkoru kagylók héjjai ismerhetők fel. 
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2390. - Vovarica (Novskai j.). 
Szürke, finomszemű, meszes felső mediterránkoru homokkő. A kő

bánya az erdőkincstár tulajdona. Kőzete útépítésre szolgál. 

60. SRIEM (SZERÉM) VÁRMEGYE. 

2391. - BanoStor (Iloki j.). 
Alluviális Duna kavics, Gs:öTEK gr. uradalmához tartozó területről. 

A kavicsot részben betonkészítésre, részben úthavicsolásra használják. 
2392. - Besenovo Selo (Irigi j.). 

„ Barna, fehér eres, tömött triasz mészkő. Meszet égetnek belőle. 
A kőbánya a Beiíenovoi zárda tulajdona. 

2393. - Hopovó .Monastil' (Irigi j.). 
Sárgás, finomsz1:rií-í( \ö:m'.ör, felBő mediterránkoru mészkő. Útépítésre 

használják. 
2394. - Jabucec (Szerém m., Rnmai j.) 
Barna, fehér eres, tömött, triasz mészkő. 
239l$. - Kamenica (Irigi j.). 
Sötét, kékesszürke, tömör, aprószemű, régibbkorn mészkő, gr. KARÁ

CSONYI KAMILLO paragó·hegyi kőbányájából, a melyből FRANK LIPÓT és 
GuTTMANN ALFRÉD (Ujvidék) bérlők évenkint mintegy 12-15,000 kbmtr. 
követ fejtetnek útkavicsolá;;i, főleg azonban dunaszabályozási célokra. 

2396. - Kamenica (Irigi j.). 
Sárgás, pontusi koru poligén konglomerát. 
239?'. - Kamenica (lrigi j.). 
Vegyes, alluviális kavics, a kamenicai patakból, melyet útkavicso

lásra használnak. 
2398. - KarlolJci (KarlÓc~a) [Starapazovai (Ó-pazovai) j.]. 
Barna, ritkás szövetű, felső mediterránkoru mészkő. Építkezésre 

szolgál. 
2399. -- Karlovci ( Karlóc~a) [Starapazovai (Ó-pazovai) j.). 
Zöldesszürke, felső krétakoru homokkő. 
2400. - Krvedin [Starapazovai (Ó-pazovai) j.J. 
a) Sárgásszínü, igen tömör, kalciteres, felső·jurakoru mészkő és 

konglomerátja a Kalakac-hegyi kőbányából. 
b) Kékesszürke, kemény, tömör, kalciteres liaszkoru · mészkő, a 

Kalakac-hegyi kőbányából. 
Mindkét kőbánya FRANK LIPÓT és GuTTMANN ALFRÉD (Ujvidék) tulaj

dona, mely czég évenkint 50-80.000 kbmtr. terméskövet fejtet bennök, 
Duna- szabályozási czélokra. 

;1' 
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2401. - Krcedin [Starapazovai (Ó-pazovai) j.]. 
Sárgásfehér, tömörebb vagy lazább, felső mediterránkoru mészkő 

(lajtamészkő), FRANK L. és GUTTMANN A. (Ujvidék) kalakac·hegyi kőbányá
jából, a melyből jelenleg évenki::it mintegy 20-25.000 kbmtr. terméskövet 
fejtenek vízszabályozási czélokra. 

2402. - Krcedin [Starapazovai (Ó·pazovai) j.J. 
Szürke amfibol-andezit. 
2403. - Ledinci (Irigi j.). 
Sárgásfehér, nagyon porhanyós laza, felső mediteránkoru mészkő 

(lajtaméezkő), gr. KrnÁCSONYI KAMILLO bradiií-hegyi kőbányájából, a mely
ből FRANK L. és GuTTMANN A. (Ujvidék) évenkint mintegy 25-30.000 · 
kbmtr. nyerskövet vízszabályozási czélokra, főleg fenékterítésre és töltelék

anyagnak fejtenek. 
2404. - Ledinci (Irigi j.). 

11 

Világos, részben pedig sötétzöldes szerpentin. E kőzetet REDLICH, 
ÜHRENSTEIN és SPITZER (Beocsin) czég táratta fel. Igénybe véve azonban 
még nincsen. (M. K. Á. II. 73.) 

2405. - Ledinci (Irigi j.). 
Zöldesszürke, apró porfíros, tömör amfibol-trachit, gr. KARÁCSONYI 

KAMJLLo Óernacot nevű kőbányájából, melyből FRANK LrPÓT és GUTTMANN 
ALFRÉD (Ujvidék) évenkint mintegy T0-15.000 kbmtr. nyers követ duna
szabályozási czélokra fejtenek. Azonkívül történtek új bányanyitások is 
REDLICH, ÜHRENSTEIN és SPITZER (Beocsin), MÜNSTER J. (Mohács) és CAKIC D. 
(Karlócza) részéről. (M. K. Á. II. 35-36.) 

2406. - Lei:imfr (Mitrovicai j.\. 
Sárgásfehér, ritkás szövetű, felső mediterránkorú lithotbamniumos 

mészkő. A kőbánya az iloki uradalomhoz tartozik. Közete mészégetésre 
szolgál. 

2401'. - Ljuba (Kamenac Kod) (Iloki j.). 
Barna, tömör krétakoru mészkő. 
2408. - Raca (Mitrovicai j.\. 
Vegyes, alluviális folyami kavics a Szávából, melyet útkavicsolásra 

aknáznak ki. 
2409. - Rakovac (Irigi j.). 
Sötétzöld szerpentin. 
241().·- Samac (Zupanjai j.). 
Alluviális folyami kavics, melyet a Bosznának a Szávába való be

torkolásánál, Samac v. állomásával szemben aknáznak ki a folyó medré
ből. E kavicsot magas vízállásnál dereglyéken, egyébként pedig kordékkal 
viszik a Szávához vezet(; vágányhoz berakás végett. A kiaknázó vállalat 
évente átlag 40.000 mtr 3 kavicstermelésre van berendezve. A kavicsot 
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pályafentartási czélokra és közutak javítására használják a közeli vonalo
kon és a környék közutain. 

2411. - Slankarnen [Starapaznai (Ó pazovai) j.J. 
Barnás, középszemű, szarmatakoru homokkő. 
2412. - Sot Pasinac (Vukovári j.). 
Sárgás, pliocénkoru mészkő. A kőbánya az iloki uradalom tulaj

dona. Kőzete magas- és hídépítményekhez, részben pedig útkavicsolásra 
használta tik. 

2413. - Svilos (Iloki j.). 
Szürke, tömör, felső mediterránkoru lithothamniumos mészkő. A kő

bánya NrnoL1c PERo-é Cereviéen, a ki benne magas építményekre fejtet és 
faragtat köveket. 

2414. - Vrdnik* (lrigi j.). 
Barnásfehér, likacsos, felső; mediterránkoru mészkő. Mészégetésre 

használják. A kőbánya a községé. 
2415. -~ Vrdnik (Irigi j.). 
Vegyes, alluviális kavics, a vrdniki patak medréből, mely útkavi

csolásra szolgál. 
2416. - Vukovár (Szt. Pasinac). 
Sárgásbarna, tömött jászpisz. 

61. VARAZDIN (VARASD) VÁRMEGYE. 

2411. - Belec (Zlatári j.). 
Kvarcz-konglomerát, melyet 1 ·0 kbmtr. nagyságban fejtenek és 

malomkövc>kké feldolgoznak. A bánya RuKAVINA B.ÁRÓé. 
2418. - Brezovica (Krapinai j.). 
Barnás, meszes, durvaszemű, felső mediterrán homokkő, a köbánya 

a községé. A fejtett kövek 0·5 kbmtr-esek és nyersen, kinagyolva és fara
gottan híd- és magasépítményekhez szolgálnak. 

2419. - Budinscina (Zlatari j.). 
Barnásfehér, tömör, részben likacsos, felső mediterránkoru litho

thamniumos mészkő. (M. K. Á. I. 95-99. és 154.) 
2420. -- Desinié (Krudihova pec'ina) (Pregradai j.). 
Szürke, finomszemű, meszes, felső meditenánkorú homokkő. A kő· 

bánya Mm KuNLICH tulajdona. A 0.4 kbmtr. nagyságban fejthető kövek 
híd- és magasépítményekhez használtatnak. 

2421. - Desinié (Pregradai j.). 
Poligén alluviális kavics. 

* A térképen tévesen U dnik. 

Dr. Schafai·zik F. A magyai· kőbányák. 26 
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2422. - Gotalovec (Zlatári j.). 
Szennyesfehér, likacstalan, felső mediterránkoru mészkő. Építkezésre 

szolgál. (M. K. Á. I. 103-104.) 
2423. - Grana (Novimarofi j.). 
Barna, tömör, homokszemes, felső mediterránkoru, foraminiferás 

mészkő, a Puscaga nevű kőbányából. A kőbánya a VRTAS testvérek tu
lajdona, bérlői ZsrnMONDY és GARTNER (Budapest). Távolsága a novimarofi 
vasúti állomástól 4·0 kmtr. Egészen 3 kbmtr. nagyságú darabok fejthetők, 
a melyeket faragott állapotban leginkább hídépítésekhez, mint terméskövet 
pedig partvédő művekhez és vasuti építkezésekhez használnak. Évi ter· 
melés 1000-2000 kbmtr. (M. K. Á. IV. 28,) 

2424. - Klenovnik (lvaneci j.). 
Világossárgás, felső mediterránkoru mészkő (lajtamészkő). 
2425. - Koritokod (Varasd m. Pregradai j.). 
Barnásfehér, lithotbamniumos, kavicsos, felső-mediterránkoru mészkő. 
2426. - Kraljevec (Vucak) (Zlatari j.). 
Szürkéssárga, finom- és részben középszemű, meszes, felső-medi

terránkoru homokkő, a vagyonközség kőbányájából, a melynek kőzetét 
0·4-1 ·5 kbmtr. nagyságban fejtik és hídépítéshez való műkövekké, fedő
lapokká stb. e:ffélékké faragják. 

242'1.-Krapinske-Toplice(Krapina-Teplicz)(Pregradaij.). 
Feketés, tömör mészkő. 
2428. - Krapinske· Toplice (Krapina-Teplicz) (Pregradaij .). 
Fehérel:l, likacsos, felső mediterránkoru, lithothamniumos mészkő, a 

Pocinkova pecina nevű kőbányából és szürkés lajtamészkő a Greblickova 
pecina bányából. 

2429. - Krapinske-Toplice (I(rapina-:Peplicz) [HanZüva 
pecina (Pregradai) j.]. 

Szürke, foltos, triaszkoru dolomit. 
2430. - Ljubeséica (Novimarofi j.). 
Sárgás, meszes, felső mediterránkoru, konglomerátos homokkő és 

tarka konglomerát, a BEROLDINGER gr. uradalmához tartozó kőbányából. 
Malomkövet készítenek belőle. 

2431. - Lobor (Zlatari j.). 
Szürkésfehér, lithothamniumos, felső mediterránkoru mészkő. A kő

bánya Purg község tulajdona. A kövek 1 ·0 kbrutr. nagyságban fejthetők 
és híd- és magánépítményekhez lesznek használva. 

2432. - Lobor (Zlatari j.). 
Fehéres, meszes, durvaszemű, felső mediterránkoru homokkő. A kő

bánya Purg község tulajdona. A kövek híd- és magasépítményekhez lesz
nek felhasználva. 
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2488. - Mar<Jan [Varazdini (Varasdi) j.]. 
Sárgás, puhább, finomabbszemű, szarmatakoru mészk?. Kőfaragói 

munkálatokra és magasépítményekhez használtatik. A kőbánya a községé. 
2484. - Mozdjenec (Novimarofi j.). 
Barnás, durvábbszemű, felső-mediterrán homokkő. A kőbánya Novi

marof község tulajdona. A 0·2-0·8 kbmtr. nagyságban fejthető darabok
ból különböző kőfaragói munkát készítenek magasépítmények számára. 

2485. - Novimarof. 
Barnásfehér, tömör, felső mediterránkoru, lithothamniumos mészkő. 

A kőbánya, mely Podrute néven ismeretes, BöHM A. M. tulajdona. Távol
sága a vasuti állomástól 5 kmtr. A bánya még új. (M. K. Á. IV. 23, 24.) 

2486. - Novimarof. 
Sárgás, durvaszemű lithothamniumos, felső-mediterránkoru kvarcz· 

homokkő. (M. K. Á. I. 322.) 
248'1. - Oresje (Pregradai j.). 
Szürke, keményebb felső-mediterránkoru, lithothamniumos mészkő. 

A kőbánya községi. A kövek híd- és magasépítményekhez használtatnak. 
2488. - Podgorje (Zlatari j.). 
Barna, likacsos-szivacsos, de keményebb negyedkori édesvízi mészkő. 

A kőbánya Bistrica község tulajdona. Falburkolatokhoz használtatik. 
2489. - Badoboj (Krapinai j.). 
Barnás, finom likacsos, felső-mediterránkori mészkő. 
2440. -- Seketin [Varazdini (Varasdi) j.J. 
Sárgás-fehér, apró zöldesfehér agyagpala szemcséket tartalmazó, 

gyéren likacsos, felsőmediterránkorú mészkő. (M. K. Á. I. 105.) 
2441. - Selnica (Lubriegi j.). 
Nagyobbrészt homokkőből álló alluviális Dráva kavics, melyet 

MEsTROVIé ANTAL ásat és útkavicsolásra értékesít. 
2442. - Slanje (Ludbriegi j.). 
Barnás, pontusi korú mészmárga. A kőbánya uradalmi. Kőzete 

járdakészítésre szolgál. 
2443. - Slanje (Ludbriegi j.) 
Szürke, finomszemű, meszes, felső-mediterránkorú homokkő. A kő

bánya uradalmi. Ezen kőzet szükség esetén S·Ox8·0x0·26 mtres lapok
ban is fejthető. Magasépítményekuél, lépcsőzetekre, ajtókeretekre hasz
nálják. 

2444. -- Veternica (Zlatari j.). 
Barnás-fehér, keményebb, de odvas, felső-mediterrán mészkő és szür

kés-fehér lithothamniumos mészkő. A kőbánya a községé. A 0·5 kbmtr. 
nagyságban fejtett kövek híd- és magasépítményekhez lesznek felhasználva. 

26* 
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2445. -- Vinica [Yarazdini (Varasdi) j.). 
Sárgás és barnás, puhább finomszemű és tömörebb lithothamniu

mos, felső-mediterránkorú mészkő (lajtamészkő). A község körül több 
kőbánya létezik. A kőzet :i·Ox2·0 mtr. nagyságú lapokban is fejthető. 

Anyaga finomabb építőköveket szolgáltat. (M. K. Á. I. 100--102.) 
A varasd-vidéki durvameszek fel lettek használva az új magyar par

lamentépítkezésnél is. 
2446. - Vratno [Varazdini (Varasdi) j.]. 
Fehér, lithothamniumos, felső-mediterránkorú mészkő, egyes kvarcz

kavics zárványokkal. A kőbánya ŰZEGOVIÓ LA.TOS báróé. 

62. VIROVITICA (VERŐCZE) VÁRMEGYE. 

2441'. - Djedovica (Slatinai j.). 
Szürke, középszemű gránit. A kőbánya a vocini uradalomé. Kőzete 

útépítésre szolgál. 
2448. ·~ Drenje [Djakovoi (Diákovári) j.J. 
Barnásfehér, likacsos, lithothamniumos, felső-mediterrán mészkő; 

kőzete magasépítkezésekhez való. Keményebb része útkavicsolásra szol
gál. A két kőbánya közül az egyik községi, a másik a djakovoi uradalomé. 

2449. - Drenovac (Slatinai j.). 

Fehér, tömött, likacsos, lithothamniumos mészkő, a felső-mediterrán 
korból. (M. K. Á. L 111.) 

2450. - Krndija [Djakovoi (Diakovári) j.]. 
Sárgás, kristályos mészkő, a krndijai kőbányából. A kőbánya a na

sici uradalomé. Kőzete útépítésre szolgál. 
2451. - Krndija [Djakovoi (Diakovári) j.]. 
Barnásfehér, likacsos, de keményebb felső-mediterránkorú mészkő. 

A kőbánya a nasici uradalomé. Kőzete magasépítményekre való. 
2452. - Krndijai kőbánya [Djakovoi (Diakovári) j.]. 
Szürke andezit. Útkavicsolásra szolgál. 
2453. - Krndijai kőbánya [Djakovoi (Diakovári) j.:. 
Feketés szürke kvarcz-bazalt. Útkavicsoló anyag. 
2454. - LisiCine (Slatinai j.). 
Szürke hipersztén-andezit. 
2455. - Pusina (Slatinai j.). 
Sárgásfehér, finomszemű, homokos, felső-mediterránkorú mészkő. 
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2456. - Bacin (Kostajnicai j.). 
Likacsos, felső-mediterránkorú mészkő (lajtamészkő). A kőbánya 

Dubica község tulajdona. Kőzete magasépítkezésekhez szolgál 
245'i'. - BiSkupec [Svetiivanzelinai (Szentivánzelinai) j.]. 
Tömött, triaszkorú mészkő, melyet kavicscsá törve útépítésre hasz

nálnak. A kőbánya községi. 
2458. - Breyana (Samobori j.). 
Világos-barna, tömör, felső-mediterránkorú meszkő (lajtamészkő). Az 

ezen kőzetből készített mükövek kizárólag magasépítésekhez használtatnak. 
2459. - Bregana (Samobori j.). 
Poligén, alluviális kavics, a Bregana patakból. 
2460. - Brubno (Glinai j.). 
Szürke, középszemü, felső-mediterránkorú homokkő. A kőbánya ma

gántulajdon. Kőzete 0·20-0·60 mtres lapokban fejthető. Főleg hídépíté
seknél használtatik. 

2461. -- Cucerje [Zagrebi (Zágrábi) j.J. 
Sárgás, felső-mediterránkorú, foraminiferás mészkő (lajtamészkő). 

A fejtett kövek O·l-1 ·0 kbmtr. nagyok, s kifaragva magasépítményekhez 
szolgálnak. (M. K. Á. I. 106.) 

2462. - Cukur (Glinai j.). 
Zöldes-szürke, finomszemű diabáz, a vagyonközség kőbányájából. . 

Kőzete útkavicsolásra szolgál. 
2463. - Cuntié (Petrinjai j.). 
Sárgás, tömör, felső-mediterránkorú mészkő. Az 0·5 kbmtr. nagyságú 

darabok faragottan magas- és hídépítményekhez használtatnak. A kőbánya 
magántulajdon. 

2464. - Dolje (Zágrábi j.). 
Sárgás, tömör, részben likacsos, lithothamniumos felső-mediterrán

korú mészkő (lajtamészkő). A megfaragott kövek híd- és magasépítmé
nyekhez használtatnak. A fejthető darabok 0·1-1 ·0 kbmtr. nagyok. Az 
egyik kőbánya GRUND, a másik PrnRoTTI kőfaragó tulajdona. 

2465. - Dolni &atina (Zágráb m.) 
Fekete, fehéres, tömött triasz-mészkő. 
2466. - Dubica (Kostajnicai j.). 
Világos-szürke, homokos mészkő. 
246'i'. - Dubica (Kostajnicai j.). 
Barna, likacsos, korallos, felső-mediterránkorú mészkő. A kőbánya 

magántulajdon. Kőzete magasépítményekhez szolgál. 

'.• 
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2468. - Dubica (Kostajnicai j.). 
Poligén alluviális kavics, a Damana nevű tájról, Dubicától 7 kmtr

nyire K-re, az Una folyóból. E kavics útak feltöltésére szolgál. 
2469. - Dvor. 
Világos-szürke, durvaszemű, meszes, felső-mediterránkorú homokkő, 

a községi kőbányából. Kőzete híd- és magasépítményekhez használtatik; 
24'1'0. - Glina. 
Poligén, alluviális kavics, a glinai patakból. 
24'1'1. - Gora (Glinai j.). 
Sárgás, likacsos porozus, kövületes, szarmatakorú mészkő, a községi 

kőbányából. Távolsága a sziszeki vasúti állomástól 27 kmtr., a Kulpa part
jától 12 kmtr. Használtatott Petrinjén és környékén, a sziszeki Szávahíd és 
a vasúti Kulpahídépítésnél. Az évi termés 3000 kbmtr. (M. K. Á. IV. 36.) 

24'1'2. - G-radusa (Petrinjai j.). 
Sárgás, finomszemű, szarmatakorú mészkő. 
24'1'3. - H1·astovica (Petrinjai j.). 
Sárgás, felsö-mediterránkorú mészkő (lajtamészkő). A kőbánya köz

ségi. Anyaga faragottan híd- és magasépítményekhez használtatik. 
24'1'4. - llovacak (Glinai j.). 
Sárgás, felső-mediterránkorú mészkő. A kőbánya magántulajdon. 

A 0·15 mtr. vastag rétegekben fejthető lapok ma.gasépítményekhez és járda
rakáshoz használtatnak. 

24'1'5. -- Ivanec (Stubicai j.). 
Fehéres, likacsos, felső-mediterránkorú mészkő, a kincstári kőbányá

ból. Kőzete magasépítéseknél vétetik igénybe. 
24'1'6. - Jaska. 
Barnás-fehér, likacsos, felső-mediterránkorú mészkő, a Popolsko nevű 

kőbányából. 

24'i''i'. - Ka.sina [Svetiivanzelinai (Szentivánzelinai) j.]. 
Fehér, mészpáteres, tömör, triaszkorú mészkő, a községi kőbányá

ból. Kőzete útkavicsolásra has:máltatik. 
24'1'8. - Kasina [Svetiivanzelinai (Szentivánzelinai) j.]. 
Poligén, alluviális kavics, a Kasina patakból. Anyaga útkavicsolásra 

szolgál. 
24'1'9. - Kostajnica (Mlinszka). 
Sárgás, felső-mediterránkorú, lithothamniumos mészkő (lajtamészkő). 
2480. - Kostajnica. 
Poligén, alluviális kavics, az Una folyóból. 
2481. Kozjak (Vrginmosti j.). 
Sötétszürke, finomszemű, meszes, felső-mediterrán homokkő, a 

vagyonközség kőbányájából. Kőzete útkavicsolásra szolgál. 
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2482. -- Lipovec (Samobori j.) 
Feketés, tömött triasz-mészkő. Ezen lemezekben fejthető kőzet 

j árdakirakásra használta tik. 
2483. -- Mágjwri (Petrinjai j.). 
Szürke, felső-mediterránkorú kvarcz-konglomerát, magántulajdon. 

Útkavicsolásra alkalmas. 
2484. -- Maja (Glinai j.). 
Sárgás, tömör, felső-mediterránkorú mészkő. A kőbánya magán

tulajdon. Kőzete híd- és magasépítményeknél használtatik. 
2485. --- ~~wrktt.fotJec (Sv. Simun) [Zagrebi (Zagrábi j.). 
Sárgás· szürke, foltos, tömött, felső-mediterránkorú mészkő (lajta

mészkő). (K. K. Á. I. 108.) 
2486. - PedctU (Dvori j.). 
Világos-barnás, tömör, felső-mediterránkorú mészkő (lajtamészkő). 

A kőbánya Rujevac község tulajdona. Kőzete faragottan híd- és magas
építményekhez használtatik. 

248'1'. -- PetrinJa ( Tesnjak). 
Szürke, fmomszemü, felső-mediterránkorú homokkő. 
2488. -- Petrovagora (Vrginmosti j.). 
Barnás, lithothamniumos, felső-mediterránkorú mészkő. 
2489. -- Planina [Svetiivanzelinai (Szentivánzelinai) j.]. 
Szürke és barnás-szürke, tömör, felső-mediterránkorú mészkő (lajta

mészkő). Magasépítményekhez és járdakövezetre használják. A fejtett kö
vek 0·1-1 ·0 kbmtr. nagyok. 

2490. -- Podsused [Zagrebi (Zágrábi) j.). 
Dolomitos mészkő, FE.aKov1é F. kőbányájából. Kőzete útkavicsolasra 

szolgál. 
2491. - Podsused [Zagrebi (Zágrábi) j.). 
Szürke, lithothamniumos, felső-mediterrán mészkő (lajtamészkő), 

kincstári kőbányából. Kőzete magasépítményekhez való. 
2492. - Podvrh (Samobori j.). 
Sárgás, tömör, felső-mediterránkorú mészkő. Az 0· 1~-1 ·0 köb.méter 

nagyságban fejthető darabok miíkövekké lesznek kifaragva és magasépít
ményekhez használva. 

249."l. - Pokupsko (Pisarovinai j.). 
Barnás, erősen likacsos, de kemény, negyedkori édesvizi mészkő. 

Híd- és magasépítményekhez használtatik. A fejtett darabok rendesen 
o·t5 kbmter nagyok. 

2494. - Pribié (Jaskai j.). 
Barnás, felső-mediterránkorú, lithothamniumos mészkő (lajta, 

mészkő). E kőzet egészen 0·8 mtr3 nagyságu darabokban fejthető, mi -~ 

1 
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különböző magasépítményekhez alkalmatossá teszi. Tulajdonosa BuRG
STLALLER J. 

2495. - SctmObO'l'. 
Dolomitos mészkő, a triaszképződményből. A kőbánya községi s 

anyaga útkavicsolásra szolgál.· 
2496. - Samobor. 
Barnás-fehér,likacsos, felső-mediterránkorú, lithothamniumos mészkő. 

A kőzet 0·1-1 ·0 kbmtr. ,nagyságu darabokban lesz fejtve és kizárólag 
magasépítményekhez felhasználva. 

249'1'. -- Sisak ( Sziszek). 
Poligén, folyami kavics, a Szávából, melyet útkavicsolás czéljárn. 

ásnak. A Száva kavicsa köztulajdon. 
2498. - Slabinja (Kostajnicai j.). 
Világos-barnás, lithothamniumos, felső-mediterrán mészkő. A 0·4 

kbmk. nagyságban fejtett darabok megfaragva, magasépítményekhez és 
hidakhoz használtatnak. A kőbánya a községé. 

24fl9. - Stenjevec [Zagrebi (Zágrábi) j.1. 
Sárga, likacsos, lithothamniumos, felső-meditenánkorú mészkő, a 

Dolje-Bizeki dűlőből. A fehér, tömör, gyéren likacsos, lithothamniurnos 
mészkő, az Ivanieaki dűlőből. (M. K. Á. I. 112., 113.) Stenjevec gornjin és 
doljén még konglomerátos lajtamészkő is fordul elő. (M. K. Á. I. 109., 110.) 

2500. - Stubica gornja (Stubicai j.). 
a) Felső-mediterrán mészkő (lajtamészkő), ÜRs1é gróf kőbányájából. 

Megfaragva e kőzet magasépítményekhez szolgál. 
b) Barnás-fehér, tömör, felsö-mediterránkorú, lithothamniumos 

mészkő. 

2501. - Stubicct gornjn (Stubicai j.). 
Poligén, alluviális kavics. 
2502. - Sasctva (Glinai j.). 

, Sötét-zöldes, szürke, finomszemű diabáz, a községi kőbányából. 

Anyaga útkavicsolásra szolgál. 
2508. - Sestine [Zagrebi (Zágrábi) j.). 
Szennyes-fehér, finomszemű, keményebb, szarmatakorú mészkő. 

E kőzet megfaragva magasépítményekhez használtatik. A kőbánya tulaj
donosa EHRLICH vállalkozó. (M. K. Á. I. 107.) 

2504. - Sibine (Glinai j.). 
Szennyes-fehér, aprószemü, porózus, kvarczszemeket tartalmazó, 

szarmatakorú, foraminiferás mészkő, a községi kőbányából, mely a s:Zi· 
szeki vasúti állomástól 34 kmtrnyire fekszik. Eddig környékbeli út- és 
egyéb építményekhez használtatott. Az évi termelés 1000 kbmtr. (M. K. Á. 
IV. 33.) 
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250.!J. - Sljirnvac (Pisarovinai j.). 
Szennyes-fehér, felsö-mediterránkorú mészők. 
2506. - Svm·ca [Karlovaci (Károlyvárosi) j.]. 
Szennyes-fehér, aprószemű, porozus, kvarczszemeket tartalmazó, 

szarmatakorú, foraminiferás mészkő, a Draga nevű bányából. (M. K. Á. 
IV. 32.) Tulajdonosok: E1sNER és EHRLICH (Zágráb). E kőzetet felhasználták 
a károlyvárosi Kulpabíd építésnél is. Évi termelés 500-1 OOO kbmtr. 

250'11, - Toplicica [Svetiivanzelinai (Szentivánzelinai) j.). 
Sárgás, tömör, felső-mediterránkorú mészkő. A fejtett kövek Ol·-

1 ·0 kbmtr. nagyok s megfaragva magasépítményekhez és hídépítéshez 
használtatnak. A kőbánya községi. 

2508. -- Topusko (Vrginmosti j.). 
Sárgás, lithothamniumos, felső-mediterránkorú mészkő. 
2509. --- Topitsko (Vrginmosti j.). 
Finomszemü, óharmadkori homokkő. A kőbánya kincstári tulajdon. 
2510. - Velesnja (Kostajnicai j.). 
Sárgás, felsőmediterránkorú, lithothamniumos mészkő (lajtamészkő). 
2l'J11. -- VrrtbCe [Zagrebi (Zágrábi) j.]. 
Sárgás, likacsos-odvas, részben pedig tömör, felső·mediterránkorú 

mészkő. A kifaragott kövek magasépítményekhez rnlók. Több köbánya 
létezik, melyek BoLLÉ H. (Zágráb) tulajdona. 

2512. --- Vryinmost. 
Világos-szürke, tömött, triaszkorú mészkő. 
2513. - Zag1·eb ( Zág1·áb ). 
Poligén, alluviális kavics, a Szávából. Útkavicsolásra kotorják. 
2514. - Zrinj (Dvori j. ). 
Fehéres, felső-mediterránkorú mészkő (lajtamészkő). A kőbánya 

Divusa községé. A fejtett kövek átlag 0·3 kbmtr. nagyok és faragottan 
híd- és magasépítményekhez használtatnak. 

2iH5. - Zi1·ovac (Glinai j.). 
Világos-szürke, tömött, triaszkorú mészkő. A kőbánya magántulaj

don. Kőzete hídépítéseknél használtatott . 

....... ________________________________________ -~--- --
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Intézeti tagok alkalmi közleményei. 

(Kiállitási költségen kinyomtatva). 

A m. kir. földtani intézet kiállitási tárgyai a bécsi 1873. évi világtárlaton, HANTKEN 
MIKSÁ-tól (magyar-német szöveggel), 1873 ___ ___ ___ ___ _ __ (Elfogyott.) 

A magyarországi kőszén együttes kiállítása a bécsi 1873. évi köztárlaton, HANTKEN 
MIKSÁ-lól 1873 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ -.40 

A magyar korona országainak széntelepei és szénhányászata. A földmívelés-, ipar-
és kereskedelemügyi m. k. miniszterium megbizásáhól irta PRUDNIKI HANTKEN 
MIKSA, 1878 (5 melléklettel) --- --- --- - - --- --- --- --- 4.40 

A magyarországi ártézi kutak története, terület szerinti elosztása, mélységök, 
vizök bőségének és hőfokának ismertetése. Az 18!W. évi ezredéves országos 
kiállitás alkalmából irta HALAVÁTS GvuLA. 1896 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 2.-

A m. kir. földtani intézet és ennek kiállitási tárgyai. Az 1896. évi ezredéves országos 
kiállitás alkalmából összeállitotta BÖCKH JÁNOS és SZONTAGH TAMÁS. 1896. (Elfogyott.) 

Földtanilag szinezett térképek. 

a) Átnézetes térképek. 

A Székelyföld földt. térképe 
Esztergom harnaszénteríiletének térképe 

fJ) Részletes térképek 1 : 144,000 mét·tékben. 

2 kor. 
2 • 

Alsó-Lendva (C. 10.),-Budapeet (G. 7.),-Györ (E. 7.1,-Kaposvár és Bükkösd 
(E. 11.), - Kapuvár vidéke. (D. 7.), - Kis-Marton (C. 6.), - Nagy-Kanizsa 
(D.10.),-Péce és Szegszárd (F.11.),- Sopron (C. 7.),-Szombathely (C. 8.),
Tata-Biceke (F. 7.), - Tasnád-Szilágy-Somlyó (M. 7.), - Tolna-Tamási 
(F. 10.), - Veszprém-Pápa (É. 8.) vidéke ___ ___ ___ ___ ___ ___ (elfogyott.) 

Dárda vidéke. (F. 13.) ___ ___ ___ _ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 kor. 

Komárom vidéke. (E. 6.) (a dunántu!i rész) ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 • 
Karád-Igal vidéke. (E. 10.) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 • 
Légrád vidéke. (D. 11.) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 • 
Magyar-Óvár vidéke. (D. 6.) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 • 
Mohács vidéke. (F. 12.) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 • 

Nagy-Vázeony-Balaton-Füred vidéke. (É. 9.) ___ _ _ ___ ___ ___ 4 • 
Pozsony vidéke. (D. 5.) (a dunántuli rész)___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 • 
Sárvár-Jánosháza vidéke. (D. 8.) ___ ___ ___ _ _ _ ___ ___ ___ ___ 4 • 
Simontornya. és Kálozd vidéke. (F. 9.) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 • 
Sümeg-Zala-Egerszeg vidéke. (D. 9.) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 " 
Székesfehérvár vidéke. (F. 8.) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 • 
Szigetvár vidéke. (E. 12.) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 • 

Szt-Gothard-Körmend vidéke. (C 9.) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 • 
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1: 15,000 mértékben. 

Petrozsény (24. z. XXIX. r.) - Vulkán-szoros (24. z. XXVlll. r.) vidéke (elfogyott.) 
Gaura. és Ga.lgó vidéke. (16. z. XXIX. r.) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 7 kor. 
Ha.dad-Zsibó vidéke (16. z. XXVIII. r.) ___ ___ --· ___ _ _ 6 1 

Lippa. vidéke (21. z. XXV. r.) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 6 1 

Zilah vidéke (17. z. XXVIII. r.) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 6 1 

r) Magyarázó szöveggel, 1: 144,000 mértékben. 

Fehértemplom vidéke. (K. 15.) Magy. szöv. HALAVÁTs GYt;LA-tól 
Kiema.rton vidékének (C. 6.) magy. szövege TELEGDY RoTH LAJos-tól 
Versecz vidéke (K. 14-.) Magy. szöv. HALAVÁTs GvcLÁ-tól ___ ___ _ __ 

4 kor. 60 fill 
1 « 30 « 

5 • 30 • 

1: 75,000 mértékben. 

Alpa.rét vidéke (17. z. XXIX. r.) Magy. szöv. Dr. KocH ANTAL-tóL_ _ __ 6 kor. 40 fill. 
Bánffy-Hunyad vidéke (18. z. xxvm. r.) Magy. SZÖV. KOCH és Hon!ANN-t01 7 
Bogdán vidéke (13. z. XXXI. r.\ Magyar. szöv. Dr. PosEWITZ TIVADAR-tó! 7 
Budapest és Tétény vidéke (16 z. XX. r.) Magy. szöv. HALAVÁTs GvuLA-tól 7 
Budapest és Szt.Endre vidéke(15.z.XX.r.)Magy.sz.Dr.ScHAFARZIKF.-től 9 
Kolosvá.r vidéke (18. z. XXIX. r.) Magy. szöv. Dr. KocH ANTAL-tói ___ 6 
Körösmező vidéke (12. z. XXXI. r.) Magy. szöv. Dr. PosEWITZ TIVADAR-tói 7 
Má.rma.ros-Sziget vidéke (14. z. XXX. r.) Magy. szöv. Dr. PosEWITZ T.-tól S 
Na.gy-Bánya. vidéke (15. z. XXIX. r:) Magy. szöv. Dr. KocH ANTAL-tl'>l 8 
Na.gy-Károly és Akos vidéke. (15. z. XXVII. r.) Magy. szöv. Dr. SZONTAGH 

TAMÁs-tól ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ --- ___ ___ ___ ___ _ __ 7 

Ta.sná.d-Szépla.k vidéke. (16. z. XXVII. r.) Magy. szöv. Dr. SZONTAGH T.-tól 7 
Torda. vidéke. (19. z. XXIX. r.) Magy. szöv. Dr. KocH ANTAL-tól ___ _ __ 7 

Agrogeologiai térképek, (1 : 75,000). 

• 
« 

• 
« 

• 
• 

• 
• 
• 

Ma.gya.r-Szölgyén és Párkány-Nána vidéke (14. z„ XIX. r.) Magy. szöv. 
HORUSITZKY HENRIK-tő! 
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