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A trachyt-képlet Szászka környékén.

— Dr. Szabó Józseftől. —

(Fölolvastatott a m. földt. társulat f. é. febr. 24-iki szakgyülésén.)

' Alig van Magyarországnak vidéke, melyen az eruptív 
kőzetek oly. sokféle felfogásra szolgáltattak volna alkalmat, 
mint azok, melyek Krassómegye bányászati helyein vannak 
kiképződve. Cotta azok taglalásába bocsátkozni sem akarván, 
„Bánátit* gyunévvel nevezte el, de hozzátevé, hogy ez álta 
nem valami sajátságos és tudományosan megállapított kőzetet 
akar érteni; Hauer az 1873-ban megjelent geologiai térképen 
Syenitet fest o d a ; Schröckenstein régibb Grániton és Syeniten 
kivül, mint fiatalabb eruptív kőzetet Euritporphyrt hoz fe l; 
Tietze említést tesz már zöldkő-trachytról az oraviczai völgy
ben ; valamint Stur éjszakra Ruszkabányától Syenit-féle tra- 
chytról, mely a Dacitra emlékeztet, de gyéren tartalmaz quar- 
zot, részint kréta-képletekben, részint agyag-csillámpalában.
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1872-ben egy példányt kaptam Hantken ur által a szász, 
kai eruptív kőzetből, azt igen jelleges Andesin-quarz-tracbyt' 
nak találván, a bécsi világtárlaton 1873-ban trachytgyiijtemé- 
nyembe fölvettem. Rövid időn reá Niedzviczky ur egy tanul
mányt bocsátott közre a bánsági eruptív kőzetekről, azon ered
ménynyel, hogy a Hauer által általában Syenit-nak nevezett 
krystályos kőzet és különösen a szászkai is vagy Diorit vagy 
Andesit; utána még Doelter fogott a meghatározáshoz és egyik 
értekezésében röviden emliti, hogy a szászkai eruptiv kőzetet 
Andesit-nak találta.

Érdekesnek tartottam ezen nevezetes ércvidékünk erup 
tiv kőzeteinek viszonyaival a helyszínén azon célból megismer
kedni, hogy a geologiai s petrographiai adatok segítségével a 
külsőleg tán közelálló tagokat egymástól elválasztani legyek 
képes. 1874. nyarán ismételve tettem oda kirándulást; és leg
először is Szászka környékéről, mint a hol a viszonyok arány
lag egyszerűbbek; teszek jelentést.

Szászka közelebbi környékén 4 kőzetképlet fordul e lő . 
Phyllitek, Lias kőszénképlet, krétakori mészkő és az ezen 
utóbbin uralkodólag ED. irányban áttörő Andesin-quarztrachyt.

Az A n d e s i n - q u a r z t r a c h y t .

Szászka a K.Ny.-nak folyó Nera patak völgyének bal
oldalán egy mellékvölgyet képez egészben ED. irányban. A tra
chytokat ezen völgyben gyűjtöttem 4 helyről, a kirándulást a 
szászkai bányaigazgató Mersits ur társaságában tevén meg a 
Stancsilovára vagy ismertebben a Moldovára vezető út mén- ( 
tében. f

a) A legelső pont a Sz.-G-yörgy lovag bánya hivatalháza 
fölött van, hol az eruptiv kőzet darára szétesve jön elő, de 
azért nem hiányzanak egyes részlegek, hol a kőzet még jól 
jösszetart, és általában igen ép. A helybeliek geologiai néven 
Syenitnak, a közbányász homoknak (Sand mit weissen Augen) 
mondja, mert csakugyan ez az egyedüli kőzet, mely ott szét
esvén, az építéshez is egyedül szolgáltatja természetesen, a nem 
ó homokot. (15 22/5 1874.)

b) Tovább haladva délnek a völgyön a Theresia-akna
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mellett gyűjtöttem a górczon részint pyrites, részint pyrit-men- 
tebb példányokat. (43 22/5 1874.)

c) még távolabb délre Havas-Mária (Mária-Schnee) falu 
határában, Mária Radna bányánál szintén igen pyritdús trachy- 
tot. (2S 22/ö 1874.)

d) Vegre a legtávolibb pont volt Kohldorf helységnél a 
Frigyes-tárna Ny. oldala; a trachyt itt szintén igen pyrites. 
Ezen túl következik azon vízválasztó hegyhát, melyen az út 
Moldovára vezet. Trachyt nincs többé rajta mindaddig, mig 
Moldova felé a Dana vizkörnyékébe le nem ereszkedünk.

Az ezen lelhelyekről gyűjtött trachytokban részint me
chanikai elválasztás által kaptam, részint a kőzeten, vagy an
nak vékony csiszolatán fölismertem és meghatároztam a kö
vetkező ásványokat: földpát, biotit, amphibol, quarz, magne- 
tit, (titán tartalmú pyrit és calcit.)

F ö l d p á t .  A kőzet legnagyobb részt földpátból áll. Ez 
úgy számra, mint nagyságra nézve fölülmúlja a többi elegy
részt. Az a) alatti kőzet szolgáltatja a fennebbiek között a 
legépebb trachytot, melyet Szászka vidékén ismerek, s ennek 
fóldpátjai szabad szemmel fehérek, tivegfényüek és csaknem 
kivétel nélkül ikerrovátkosak. 7—8 mm. nagyságúak nem rit
kák. Legtöbbnyire jól hasadnak, de vannak üvegesek és in
kább szemcsés törésüek is. Ugyan innét nagyöbb mennyiségű 
szemekkel piknométerben a tömöttséget is meghatároztam 2.c8 
mi (a határszámok 2.G6—2G9 lévén) az andesinnak felel meg.

A sz4szkai (16) trachyt darájában vereses szemek talál
koztak, de 'felette gyéren, melyek külön lettek meghatározva, 
mig a kőzetben magában is találtam kiválva vereses földpá- 
tokat, de amazoktól különbözőket annyiból, hogy mig amazok 
egész anyaga egyaránt vereses, emezeknél egy erősen veres 
klllburok van, de belül szürkék, nem jól hasadók s sző vetők 
u szemcséset közelíti meg.

Mikroskop alatt a vékony csiszolaton az ép földpátok a 
lmHudási és ikervonalokon kivül gyakran mutatnak keresztül- 
luiHiil menő szabálytalan repedéseket. Keresztezett Nicolok kö
zöli. a plagioklasok vonalos tarkaszinüsége némely példányá
nál éles, másnál elmosódott határokban tűnik elő. A sok pla-
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gioklas között van olyan is, mit ortlioklasnak tarthatni: a 
mennyiben a keresztezett nicolok között olyanféle recés szö
vetet mutat, mint az orthoklas Ysterby-ről, vagy némely grá
nitban, t. i. a vonalak nem végig párhuzamosak, hanem de
rékszöges foltonként az állók alatt fekvők, s ezek alatt ismét 
állók következnek, a szin azonban homogén marad Csupán 
egyet találtam ilyen viselkedéssel a legépebb (15) trachytban.

A körvonalak ritkán épek, ott rendesen meg van tá 
madva a földpát; a belsejében mutatkozó perifériás vonalak 
sem élesek, hanem a szögleteknél némi meggömbölyödés mu
tatkozik.

Ezen perifériás vonalaktól befelé indul a zavarodás, s az 
néha annyira elharapódzik, hogy a vonalas szövet egészen el
tűnik, s a földpát egyszínű és zavaros szemekből áll.

A lángkisérlet egyenlő viselkedésű andesint mutatott ki, 
kivételt csupán az 15 trachytdarabból kiszedett veres szemeknél 
találtam, a mennyiben ezek határozottan Na.dús ortlioklasnak 
bizonyultak be. Azon földpát, melynek veres burka tiint fel 
makroskoposan, nem normál, szövete inkább szemcsés mint 
leveles, plagioklasnak mutatkozott, de a melyben mintha quarz 
volna kiválva.

Az Andesin sósavas oldata calcíumot is mutatott a láug- 
kisérletbcn spektroskoppal nézve, valamint az azt megillető 
nátriumot és káliumot.

Ellenőrzésül vegyelemzésileg is meg lett határozva ezeii 
kőzet földpát ja, arra ugyanazon szemek fordittatván, melyek ( 
a tömöttség meghatározásához vétettek. Elégségesnek tartottam 
a kovasav és calciumoxyd, mint a két irányadó alkatrészek 
százalékos mennyiségét megtudni, kitűnt, hogy a Si 0 2 59.3 
a CaO 7.0. Miután az andesinnál az Si 0 2 határa 60—54°/0, 
a Ca O-é 6— 10'70, látható, hogy a vegyelemzés ezen számai, 
melyeket Lengyel tanár ur szívességének köszönök, a lángki- 
sérleti módszerem eredményét bizonyítják. A nagy számban tett 
lángkisérleti meghatározások kis ingadozást szokván kimutatni, 
nagyon gyéren itt is volt oly eredmény, melynél fogva a Pla- 
gioklast a Lábradorithoz közeledőnek lehetne mondani, túl-
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nyomó számban a viselkedés az volt, mely az Andesint il
leti meg.

B i o t i t .  A földpát után leggyakoribb. Üde állapotban 
fekete nem átlátszó, igen fénylő liexagon táblákat képez. 
A trachyt darából egész (réha 4 mm. hosszúságú) oszlopká 
kát szedhetni ki* Az elváltozott kőzetben fényét elveszti, va
lamint szinét is, nem fekete többé, hanem alig fénylő.

A vékony csiszolaton megkapni úgy a oP, mint a ooP 
irányában: amott színe sötét olivazöld, a vastagabb rétegeken 
úgyszólván nem átlá'szó, mig a vékonyodó szélek felé az át
látszóság is növekszik ; az oldallapokon keresztül nézve sárgás 
barna. Ezen dichroismust még jobban feltünteti, ha egy Nicol 
forgatásával nézzük: mig a oP lapok nem változnak, addig 
a főtengelylyel párhuzamos metszeten egyszer a sárgásbarna, 
mint tengelyszin, tovább forgatva a sötét csaknem fekete lap- 
szin áll elő.

A nem ép trachytban elváltozik, s ezen elváltozás ered
ménye először: hogy a sárgásbarna tengelyszin átmegy sárgás 
zöldbe, és a dichroismus gyengül; ugyan együtt vasfekete nem 
átlátszó szemek válnak ki belőle. Még tovább változván el 
világosabb zöld lesz s a dichroismus végkep megszűnik.

Nem olvad, vagy csak alig (0— 1). A lángba vezetve 
igen vékony levelekre hirtelen foszlik szét; színe meghalavá- 
nyodik, zöldes sárga és csaknem fémfényű lesz. Ezen fénye 
azonban érdekesen kitünteti a benne lévő zárványokat, ilye
nek quarz vagy földpát mint fehér-, és magnetit mint fekete 
fénytelen pontok. A lángkisérletben a több kálium mellett 
kevés nátrium tűnik elő. H Cl oldata a káliumot aránylag 
sokkal dúsabban mutatja ki, mint a gypsz, s ezenkívül lithiu- 
möt is.

A m p h i b o l .  Gyérebben van, mint a Biotit. Szine sárgás 
zöld. Fénye gyenge, egészen ép alig van. Jól hasad.

A vékony csiszolaton az ép trachytban az amphibol jól 
kivehető ; a főtengelyre derékszöges metszetén a rhombos me
zők s a körvonalak semmi kétséget nem hagynak fenn ; a 
főtengelylyel egyközös metszeten a hasadási egyközes vonalak 
az éles határvonalakkal együtt a biotittól megkülönböztetni
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engedik. Vannak esetek, midőn az amphibol a biotittal össze
nőve van. Itt aztán jól látni, hogy a két ásvány szövetre 
és színre nézve is eltér egymástól. A dícbroismust sem mutatják 
egyenlően; az ép biotit jobban sötétedik el, mint az amphi
bol ; a színben a különbség az, hogy a biotit sárgább, az 
amphibol zöldebb. Olykor a nagy amphibol beljében is lehet 
kis bio titok at megkülönböztetni.

Már a normál kiképződésű 16 trachytban is gyéren van
nak a jó példányok, a zöldkő módosulat egyszersmind az 
amphibol pusztítással is já r ;  ez kevésbbé áll ellen, mint a 
biotit, azért gyakran látni csupán vázban az egykori amphi- 
ból krystály körvonalát a pyritdús szászkai trachytban.

Olvadása szerintem 4. Az olvadék szine tiszta zöld, de 
benne fekete szemek úsznak. A lángkisérletekben benne ná
trium és kevés kálium is mutatkozik. Sósavas oldata a láng
festési kísérletekben a Na. és K.-n kivül calciumot is tüntet ki, 
de lithiumot nem.

Qu a r z .  Több mint amphibol, dacára hogy szabad 
szemmel nem titnik fel. Fényére és szinére nézve az általá
ban kissé üveges földpátok között foglalván helyet, szintén 
annak nézzük. A trachytdarából kiszedett quarz szennyes 
szürke 1—2 mm. szemeket képez. Limonitos kéreggel van 
behúzódva épen úgy, mint a földpát, attól csak a törmelék
alak és a hasadás hiánya által tér el. Egyes szemek széttörve 
belül zsirfényüek, erősen fénylők, egyenetlen törlapuak, s a 
zin kissé amethistes. Coddingtonnal a kőzetben is felismer
hető ; de leghatározottabban a vékony csiszolatban úgy szőve-1 
téré, mint homogén szintiineményeire nézve. Nagy ritkán hex’a- 
gonos lemezek is tűnnek elő, melyek keresztezett nicolok kö
zött csak megsötétedést és megvilágosodást mutatnak.

M a g n e t i t .  A darából mágnes által kihúzható. Alakja 
nem vehető ki jól, mert egyéb ásványokkal van erősen össze
nőve. Phosphorsógyöngyöt azon sajátságos veresbarnára festi 
a bellángban, mi titanvasat árul el. Összehasonlitólag háma- 
tittal, ez utóbbi hasonló körülmények között csak zöld
re festette; azonban sósavban feloldva és ónnal főzve
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nem lett kék, mi arra mutat, hogy nem nagy mennyiségben 
van benne a titansav.

Helyzete a vékony csiszolatok szerint legtöbbnyire a 
biotitban és amphibolban, ez utóbbiban gyakoribb. Igen gyé
ren találni a földpát és quarz között is, látszólag összefüg
gés nélkül biotit- vagy amphibollal.

P y r i t .  A normál trachytban, minőnek az 15 tekinthető 
nincs, de a többi számban van. Ezeknél a földpát többnyire 
zavaros, s a csiszolatót oldalvást tekintve a pyritet vesszük 
észre. A mikroskop alatt nézve meggyőződhetünk, hogy a py- 
ritek nagy része a magnetitek helyét foglalja el, tehát legin
kább az épség vesztett. Amphibol és biotitban vannak. A 
magnetit tehát többé-kevésbbé pyritté változott át. Olykor a 
pyritnél a hexaeder, máskor a pentagontizenkettős fölis
merhető.

Azonban máskép is jön elő még a pyrit, t. i. a zöldkő 
trachyt vékony repedésein keresztülhuzódva, mit szabad szem
mel is jól látni.

Ca l c i t .  Savval sem a trachytdara, sem a szilárd kőzet 
nem pezseg. Hanem van egyik példány felületén egy utóbb 
képződött vékony fehér kéreg, ez calcit, s ilyen helyen a 
pezsgés élénk.

Ezek szerint ezen eruptiv kőzet a n d e s i n-q u a r z t r a  
c h y  t, vagy a bécsi geologok szerint q u a r z a n d e s i t ,  biotit 
amphibol és magnetittal; augit nincs benne.

Előjön úgy normál állapotban, mint gyengén rhyolitos, és 
erősebben 'kifejlődve zöldkő módosulatban, a mely utóbbiba az 
átmenet a mikroskop alatt fokozatosan észlelhető.

Ásványos alkatára és szöveti viszonyaira nézve egészen 
megegyezik Erdély azon andesin - quarz-trachytjaival, melye
ket a Vlegyásza hegycsoport éjszaki részéről, Csúcsa és Bánfy- 
Ilunyad között a múlt évben megismertetni volt szerencsém.

Töm. 2.69. A szászkai eruptiv-kőzet vegyelemzését közli 
Niedzwiedzky,*) melyben a kovasav 59.0, körülbelül mint a 
földpátban, CaO 10.4; K20 4.1; Na20  3.7. A nagy K. tartalom

#) Tschermak Mineralog. Mittheil. 1873. Wien. (261. 1.)
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részben a plagioklaszban és amphibolban, de legnagyobbrészt 
a sok biotitban foglaltatik.

Gr á n i t .

Szászkán az u. n. közép-kohónál, a patak jobb oldalán, 
a Lias koszén képletnek tartott rétegekben egyes vékony 
ereket képezve, melyek függélyeseknek látszanak lenni, durva 
quarzszemekben dús Arkose-féle kőzet jön elő, melyet ott 
szintén syenitnak neveznek. (5.2 0<2/6 1874.)

Az elegyrészeket vizsgálván: túlnyomólag szürke zavaros 
quarz képezi, gyéren földpát, és igen apró pikkelyekben 
muskovit. A földpát határozottan ortlioklasnak ismerhető fel a 
lángkisérletben.

A kőzet ennélfogva gránit, mely nem a mészkővel, mint az 
andesin-quarztrachyt, hanem egy régibb képlettel van érin- 
kezésben, annak rétegein törvén keresztül.

S z e m c s é s  mé s z .

Azon mészképlet, mely Szászkán a trachyttal érintkezik 
Hauer térképén, mint krétamész van kitüntetve. Ennek azon 
része, mely a trachyt közelébe esik, krystályosan szemcsés 
és ilyen helyen kövületeket soha sem tartalmaz. Maga a 
szászkai völgy, a trachyt és mészkő érintkezési vonalán van 
egnagyobbrészt. Egy pillantás a térképre mutatja, hogy meny
nyire feldarabolva fordul elő a mészkő ezen két képlet érint
kezése környékén: a bányászati miveletek felderítették azonbarf 
azt is, hogy ezen kisebb mészkőcsucsok tulajdonképen a ( 
nagy tömegtől elszakadott darabok. Mersits igazgató úr köz
lése szerint a Szinta-Maria régi tárnában előfordul azon eset, 
hogy a tetőnél mész és a talpnál trachyt van ; a mészkő te
hát, ha annak külsejét kívülről tekintjük, egy egészen önálló, 
a trachyton nyugvó szigetecske.

A trachyt érintkezése határán a mészkő többé-kevésbbé 
el van változva; az elváltozás legcsekélyebb neme, hogy 
szemcsés, hanem gyakrabban vannak ott mint contact ásványok 
mész-silíkátok kiképződve* úgy mint wollastonit, tremolit, 
gránát, vesuvian stb. Minthogy azonban ezen contact ásvá-
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nyok Krassómegye majdnem minden bánya helyén ismétlőd
nek, sőt másutt (Csiklován Moraviczán) még szebben vannak 
kiképződve, azokról más alkalommal fogok szólni.

Tartalmaz még fémes ásványokat is apró szemekben, a 
melyek igen ritkán akkorák, hogy az alakról és a színről 
arsenopyritnak vagy smaltinnak lehetne tartani. Egyik ily 
parányi szem azonban a zárt üvegcsőben gyenge veres izzásig 
hevítve nem adott lengületet, asbestszálon a szinitő lángban elil
lanva a fölébe tartott porcelláncsészén barna lepet képezett ; 
nyilt üvegcsőben fehér szemcsés lengiilet nyomait adta. A feke
tés maradék pkosphorsó-gyöngybe felvéve, gyenge kék szint 
idézett elő, kezdetbpn fokozatos hevítésnél a gyöngy legköze- 
ebbi részében; de további hevítésnél, a mint az egész gyöngy 
ben alkalma lett az oxydnak elterjedni, a kék szint nem le
hetett többé kivenni. Ennélfogva ezen apró fémszcmecskék 
valószínűen smaltinnak tarthatók.

Vékony csiszolatában a calcit szemek között ezen fekete 
pontok szintén előtűnnek, valamint igen gyéren más idegen 
nem fémfényü ásvány is. Ezen utóbbi ásványnak alakja ferde 
oszlopos; átlátszósága nagyobb mint a calcité. Azonban egy 
csiszolatban alig van több, mint egy jó példány, s azért meg 
kísérlettem a calcitból igen gyenge sósavval szabadítani ki, 
Miután már végkép megszűnt a pezsgés, nem csekély volt a 
maradék, és ebben láthatók voltak a fémes szürke szemek 
alárendelten, valamint nagyobb mennyiségben fehér ásványok. 
80-szoros nagyításnál ki lehetett venni, hogy azok többfélék 
a legfeltűnőbbek hosszúkás jól átlátszó, környöskörül kikep 
ződött krystályok, melyek keresztezett nicolok között, hol 
egyes színeket hol kettőset elég élénken mutatnak, úgy hogy 
ikrek is vannak közöttök. E finom porszemekkel lángkisérle- 
tet is tettem, s meglepetésemre, azt találtam, hogy gypsz nél
kül is mutatkozik kálium és nem csekély nátrium. Ennélfogva 
orthoklas-zárványoknakj tartom mikroskopos kiképződésben a 
szemcsés mészben. Egy egyénnek helyzetét a calcitban jól ki
vehettem: az a~|-hemiortliodoma lappal fektidött mind a két vé
gen a calcit hasadási rhomboader lapján, illetőleg ezek közé 
volt zárva.



Ezen fényes oszlopos krystálykákon kivül vaunak még 
apróbb fehéres ásványok is, a melyek alakjáról semmit sem 
mondhatok, de zárt üvegcsőbe téve vizet bocsátanak, mig a 
fönebbi hosszúkás krystálykák nem vesztik el fényüket.

Geologiai viszonyok.

A Bánság ezen eruptiv kőzetét már Fichtel nevezte el 
syenit-porphyrnak, mig Beudant ott zöldkő eljöveteléről is 
tesz említést, tehát némileg mai napig fennáll ezen makro- 
skopós meghatározás több mint félszázados eredménye. A kőzet
tani tanulmányozásom eredménye semmi kétséget nem hagy a 
fölött, hogy Szászka vidékén kétféle eruptiv krystályos kőzet 
van, egy fiatalabb gránit, mely a kőszén képlet rétegein tört 
keresztül és a minő fiatalabb gránitról már más geologok is 
tesznek emlitést Krassómegye egyéb pontjaira nézve. A másik 
eruptiv kőzet a legkisebb részletekig menő petrographiai ha
sonlatosságnál fogva már t r a c h y t n a k  (andesin-quarztra- 
chytnak) mondható.

A mi az ezelőtti meghatározásnál nehézséget okozott, 
az ezen kőzet gránitos kiképződése volt először, másodszor 
azon körülmény, hogy fiatalabb képletekkel mint a kréta érint
kezése nem ismeretes. Trahytjaink Magyarország egyéb vidé
kein gyakran érintkeznek a neogen rétegekkel és igy azok . 
harmadkori képződéséről meggyőződhetünk.

A Bánság területén ellenben nemcsak közel a trachyt 
vonulathoz, hanem némi távolságban sem találjuk az eocen, » 
oligocen és a neogennek alsó képleteit kiképződve. Szászkán 
különösen a krétánál fiatalabb képlet épen nem fordul elő. f 
Kénytelenek vagyunk tehát más támpontokhoz fordulni, a me
lyeket nyújt az analóg geologiai fellépés, valamint a behatóbb 
petrographiai tanulmányok. Meg vagyok győződve, hogy men
tői több pontját fogom ezen vidéknek részletesebben leírni, 
annál több adatot leszek képes felhozni a mellett, hogy itt 
nem régibb, mint egy harmadkori vulkáni képlettel van dol
gunk, a melyet feladatunk lesz a különféle eruptiv képletek
től, melyekkel több más ponton csakugyan érintkezik, külön 
választani.
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Bányászati viszonyok.

Szászkán jelenleg a következő fémes ásványfajok jönnek 
elő : vasvegyekből pyrit és ennek oxydátiojából eredő vasoxyd- 
ércek; rézvegyekből: chalkopyrit, bornit, chalkocit, tetraédrit 
a rézoxydókból: cuprit (téglaérc, de barna szinnel is), mala
chit. Azuritot most nem találnak, de a régi anyag között az 
egyetemi gyűjteményben van azurit is Szászkáról, noha távol 
sem oly szép, mint egykor a szomszéd moldovai. Végre néha 
kobaltérc is jön elő egyes apró kiválásokban, de felette 
gyéren.

A pyrit több helyen (Maria Sclinee határában többi közt) 
oxydálódik nagyban, s az igy képződött vasoxyd-ásványokat 
gyűjtik, pörkölik, s mint érceket szállítják Aninára. A hozzá 
keveredett chalkopyrit nem kedvező.

A réz-érceket külön fejtik s réz előállításra használják; 
de e tekintetben Szászka szebb napjai a múltban keresendők. 
A nagy társaság (az osztrák állami vasúti társaság), melynek 
birtokában van, csak a nagy vállalatokkal (vas és kőszén) 
gondol, az érc-szegény rézbányákkal nem sokat törődik s úgy 
látszik, hogy azon kis élet is, mely még meg van, a helyi 
igazgatóság személyes erélyének s szakértelmes vezetésének ki
folyása.

Ugyanott a bányaigazgató meghonosított egy ipar ágat, 
mely bár más bányavidéken is utánzásra találna: a rézkohó
salakot formákba önteti s értékesíti; abból leggyakrabban 
járdát készítenek, de szekérút- burkolásra is használják, vala
mint falkeritéseknél fedő tábla és házaknál alul szegélykő 
gyanánt. Sem a viz, sem a fagy nem árt neki, de a legterhe- 
sebb szekerek sem zúzzák szét. A környékben mindinkább 
terjed használata, s mondták, hogy tetemes súlya dacára 
már messzebbre, többi közt Becskerekre is vittek belőle.


