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A Tetradymit lelhelyéröl Zsubkón. Zsarnócza vidéki 
fémtelepek. Az A sb estn ek  egy uj le lhelyéröl. Pyro 

lusitek T iszolczon. T iszolczi márvány fajok.
(Előadva a selmeczi földtani fiókegyesület 1876-ik évi deczeníber havi

gyűlésén.)

L iszkay  G usztávtól.

A selmeczi földtani fiókegyesület 1876-ik évi július havá
ban hozott határozata folytán a nyári szünidők alatt Zsarnócza 
vidékére rándultam, hogy az ottani fémtelepek viszonyairól 
teljes bizonyosságot szerezzek.

Az e tekintetben elért eredményeket van szerencsém 
következőkben előadni:

I. A T e t r a d y m i t ,  melynek vegyjele 2Bi Te3-f- 
Bi S3 tudvalevőleg a hatszöges rendszerben közönségesen át
nőtt ikrekben jegeczedik, a mint ezek alakja a nagyobb 
terjemü ásványtanokban vissza van adva.

Alaki tulajdonaira nézve különösen a Zsubkovait ille
tőleg, kiemelendő, miszerint gyakran oly oszlopokban for
dul elő, melyek a főtengelyre függélyesen vékony lemezek
ben igen könyen hasadnak, a mint erről a birtokomban levő 
példányokból, vagy pedig a Tetradymit tárna górczán ta
lálható, az esőviz által bizonyos pontokra összehordott apró 
hasadási alakokban meggyőződhetni.

A Tetradymit egyike a legritkább ásványoknak. Ed
dig hazánkban ismert leihelyei: Rézbánya, Zsubkó és Bör
zsöny, mely utóbbi helyen azonban alig fordulhatott elő 
oly tiszta állapotban, mint Zsubkován, mint ezt Kachelmann 
\\ illibáld K. bányatanácsos kohóhivatali főnök ur rövid 
közleményéből gyanítom, kinek ugyanis birtokában volt egy 
a börzsönyi bányák 48-as korszakából származott állítólag 
Tetradymites ásvány darab, mely azonban vegyelernezése
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után ólom, ezüst és wismulh elegyének bizonyult s a tellur- 
nak csak igen kevés nyomait találták benne.

A Tetradymit hazánkra nézve, mely ásványokban 
olyan dúsgazdag s melynek e nemű kincseit még nagy 
titok födi — épen keresettségénél fogva bir fontossággal.

Zsubkován úgy látszik e század első tizedeiben fedez
ték fel; s valószinüleg Wehrle, volt akadémiai tanár s bánya- 
tanácsos volt az első, a ki a Tetradymitnek vegyelemezé- 
sével tüzetesebben foglalkozhatott, a mint ezt Richter György 
k. bányatanácsos kohóelőadó úrtól tudom, ki akkoriban ne
vezett tanárnál mint segéd működött s a Tellurnak a Tét - 
radymitből előállítását állítólag sikerrel keresztül is vitte.

Később Bergkoffer akkoriban k. bányaigazgatósági 
titkár, Pettkó János jelenleg nyug. akadémiai tanár és bá
nyatanácsos, s főkép az 1871-ben elhalt Balás Pál volt szél
aknai k. bányamérnök foglalkoztak tüzetesebben a Tetrady
mit termelésével, — fájdalom, hogy a tárna úgyszólván min
den biztonositás né'kül hajtatott s hogy a Tetradymittel 
telitett kőzetre és annak települési viszonyaira vonatkozólag 
tőlök, főkép a legutóbb említett búvártól mitsem örö
költünk.

A jelenleg még közkézen forogható példányok nagyobb 
része Balástól származik, a ki e tekintetben egy nemét a 
tudományos kereskedelmi tevékenységnek fejtette ki.

Feladatom megoldása a leihely megállapítását illetőleg 
nem volt a legkönyebb.

Ugyanis csak igen kevés egyén volt már a zsarnóczai 
k. kohótelepen található, a kik a zsubkovai bányászatra 
általában, a Tetradymit bányára különösen annál kevésbbé 
biztossággal emlékeztek volna.

Mint a vidéken ismeretlen, valamennyi utasítást szívesen 
fogadtam, melyek közt legbecsesebbnek az látszott, hogy 
a Tetradymitnek csakugyan a múlt évi értekezésemben em-



2 5 7

litett Komata János paraszt gazda házánál bedőlt tárnában 
kell lenni.

Újra ide irányzám lépteimet, azonban ugy mint tavai, 
szép Chabasiten réz és kénkovand telítéseken kivid egyebet 
nem találhattam.

A véletlen segített helyzetemen. Zsubkovának tisztes 
falu népe, a hegylakó nép szokásos ámulatával s idegenke
déssel nézvén a zöldkő trachytban való kutatásaimat — 
ezeknek okát is kérdezék. S midőn ezt bizalmas feleletem
ből megértették, kiváltott közülök egy Angyal András nevli 
egyén, a ki czélomboz vezetni Ígérkezett.

Ennek kalauzolása mellett csakugyan czélomat értem.
Ugyanis visszatérve a Zsarnóczára vezető országidra, 

a do Surjanszkich nevű csárdától, a hol az ut Hrabicsóra 
kanyarul, felfelé haladva a zsubkovai fővölgyön körülbelül 
egy félórai fáradságos gyaloglás után, Pod Angleta Kopa- 
nicu nevli pontra érkeztünk, a hol a Tetradymit tárnát, egy 
mezei ut bal szélén, körülbelül 4h irányban bedőlve csak
ugyan megtaláltam.

A kőzetviszonyok következők.
Az észlelt fekü főkőzet sárgás barna, kicsiny szarufényle 

jegeczeket, Sanidin földpátot és szórványos csillámot tartal
mazó Traehyt, amely a Véghler klokocsi Trachythoz igen ha
sonlít s ugy látszik, hogy táblás elválásra hajlandó.

Ezen trachytfaj egyáltalán nagyon el van terjedve a 
zsubkovai patak baloldalán, s ugy látszik, hogy Hrabicsán 
vidékét is uralja.

Ezen különben friss Trachytra rá van települve egy 
sárgásfehér alaptömegben nagy szarufényle jegeczeket tartó, 
szarufényledús Traehyt, hasonló a szittnyai llliaihoz és Mo
csárihoz nemkülönben a Véghles vidékén találhatóhoz is.

A Tetradymitet vivő tömedék, ugy látszik ezen fehér 
alaptömegü Trachyitba van beágyazva, legalább én ugy 
észleltem, hogy a fehér Traehyt helyenként felsites erekkel
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van megszeldelve s a Tetradymit ezek közelében jő elő, a 
kőzettömegbe benőve.

így tapasztaltam azt, egy a górczon felvett íelsites 
darabon, mely Tetradymit jegjczekkel volt behintve.

Hogy a Tetradymit tárna másutt nem lehetett, erről 
keresésem gyümölcse győzött meg, ugyanis a falu gyermekei 
utánam seregelvén, biztatásomra, az általam legelőször ta
lált jegecz másának kutatásához láttak, s körülbelül 3 órai 
türelem után 15—20 jegecz birtokába jutottam, melyeknek 
legtekintélyesebbikét, egy 3—4 vonal hosszú s két vonal 
vastag tetradymit alaptömegen felnőtt jegecz-csoportot a 
selmeczi m. k. bányász-akadémia g) üjteményének adni szi
ves kötelességemnek ismertem.

Az elmondottakból kiderül, miszerint:
1. A Tetradymit, a fehér trachytos tömegben, úgy 

mint a Magnetit a Chloritpalában, vagy a Gránát a csillám
palában stb., benőtt jegeczekben fordul elő, tehát a Balás- 
féle még közkézen forogható példányok utánzottak, ugyanis 
az alaptömeg gyurmába az egyes jegeczek vagy hasadási 
lapok be vannak tapasztva.

2. A Tetradymit; tárna csakugyan ott létezett, hol an
nak górczát és horpáját megállapitottam.

A mi a Tetradymit jövőjét illeti, nézetem oda megy ki, 
tekintve ezen ásványnak ritkaságát’ s hazánkra nézve jelle
ges becsét, hogy igen kivánatos volna, ha annak ügyét anya
egyesületünk is mint közérdekűt magáévá tenné s tiókegyesiile- 
tünket részletes kivitelre nézve utasitani sziveskednék.

II. Fémtelepek. Több napi kutatás után, fájdalom, alig 
sikerült e tekintetben valamivel többet észlelnem, mint a 
mennyit a múlt évi kirándulásom alkalmával tapasztaltam.

Figyelmet érdemelne, a Pila fővölgyelettel kereszt
irányú Cserno Clato Morast grund nevű pont, hol a devoid 
képlethez tartozó vörös fövenykő rétegei között rézkovand 
telepek fordulnak elő, részben gyakran igen dús tartalommal.
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A Pila község alatti fűrész malom felett levő bányahe
lyen egy górczra akadtam, melyen a rézkovandnak nyomai 
találhatók. A górcz kiterjedéséből és tömegéből Ítélve, a 
bánya nem lehetett hoszu s valósziniileg almiivelet volt a 
felsőbb szintek kiakuázhatására vagy vizmentesitésére.

Hogy mikor lett a bánya telhagyva, arról nem szerez
hettem biztos adatokat.

Egy másik pont, a múlt évi jelentésemben is említett 
Korunta János telke melletti kibúvás.

A telep zöldkőben 16h irányban csap, dőlés 40°, vas
tagsága 2 öl.

Véleményem szerint ez nem egyéb, mint egy telítés; 
a mennyiben azonban határozottan kifejtett fekiije és fedője 
vau, nem lehetetlen, hogy beltömegében nemesebb fémereket 
is rejthet.

Észlelt ásványok vas- és rézkovand, kvarcz, mészpát 
és Chabasit, mely két utóbbi va'ósziniileg a kénegeknek 
elmállása folytán, a zöldkő alkatrészeire gyakorolt hatás 
következtében képződhetett.

Olomfénylét nem sikerült találnom.
Azonban a íentemlitett ásványok társulásából is eléggé 

kitűnik a tömedék teléres természete.
Csekélyebb fontosságú kibúvásokat találtam még a Pod 

íóltánom és na Sztruharovej Jame nevű pontokon, a melyek 
azonban csak kisérlő pontok lehettek.

Megemlitendőnek tartom még a felső hámor melletti 
Kálvária hegy közelében levő kéneg fék vetet, mely 2m vas- 
taságu; 18h felé csap.

Eddigi fejtetése elmaradt, s tekintve, bogy a zsarnó- 
czai kohó csakhamar be fog sziintettetni, ezen fekvet érté
kesítése is valószínűleg elmarad, a menyiben nem oly ha
talmas, bogy arra esetleg kénsavgyártást lehetne tervezni 
és berendezni.
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Érdekesnek tartom még a következőt — a mi egyéb
iránt Trachyt hegységben nem valami ritkaság.

Kirándulásom alkalmával a zsarnóczai k. kohómunká- 
sok azzal leptek meg, hogy ők egy ólomfény le telephez ve
zetnek el, mely a zsarnóczai kohó felett levő meredek és 
magas hegy gerincze alatt lenne.

Szívesen vállalkozván a terhes útra, a helyszínén egy 
egy lábnyi vastag viaszopá'-eret találtam, melynek feküjén 
7a—1 hüvelyk közt váltakozó vastagságban igen szépen 
kijegeczedett vasfényle (Haematit) réteg volt észlelhető, a 
mit az illetők ólomfényiének néztek. Ilyen vasfényle jege- 
czek Králóczon is találtatnak, csakhogy nem csoportba 
nőve, hanem szabadon, rendesen vízmosásokban.

Egyébiránt említést érdemelnek még a pilai völgyön 
található barna vasérczek is, melyek bizonj^osan a kénegek 
élegtiléséből keletkezhettek s kisebb mennyiségben a zsarnó 
czai k. kohónál hozzag érczekül használtatnak.

Ezek után ítélve, ámbár nagyon nehéz a bányásznak 
és geológusnak kevésbbé átkutatott hegységek felett határo
zottan ítélni, meggyőződésem szerint ki kell nyilatkoztat
nom, miszerint Zsarnócza vidékén léteznek ugyan fémtelepek, 
de azoknak eddigi feltárásokból tapasztalt minősége nem 
olyan, hogy itt valamely gyümölcsözőbb bányászkodásra 
vállalkozni lehetne, ha csak a pilai Aukerit telepeken nem 
sikerül újból egy dús ezüstös ólom tömörülést feltalálni.

III. Ismeretes volt azelőtt is, hogy a gömöri jegeczes palás 
kőzetekben több helyen találhatni Asbestet, igy a többi kö
zött Dobsinár, a csillámpalában, és Ploszko és Szírt között 
a forró puszta nyugati lejtőjén, chlorites csillámpalában, a 
Latinak család tulajdonához tartozó pleszkoi vasgyártól 
Szirkre vezető gyalogutou.

Hogy Asbest Tiszolczon is előjöhet, előttem valószínűnek 
tetszett, a menyiben aTiszolczczal határos Polhara kincstári
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telep palás kőzetei között több szép Amianthot találtam; 
s feltevésemben nem is csalatkoztam.

Ugyanis hatóságom által a tiszolczi, úgynevezett Mas- 
nai bányák felvételével és üzemtervének megállapításával 
lévén megbízva, ezen feladat teljesítése közben, a legmélyebb 
szintű Négy Masnai Imre altárnán, mely Gneissban csap a 
szájtól 67 ölben egy 20h szerint csapó s 55° alatt dőlő el- 
lenlejtes rést találtam ; a rés vastagsága 2 ölig megy. Töl
teléke földpátos— kvarcz — finom szemcsés szöveggel he
lyenként kisebb nagyobb odúkkal.

Az odúkban szépen kijegeczedett pyrit jegeczek ülnek, 
a szokott intensiv sárga színnél valamivel halványabb szili
ben, a mit azonban csak feloldott agyaggal való bevonás
nak gondoltam tulajdonítani.

Némely odúk azonban pyrit helyett fekete bársonyos 
alapon szabályosan kijegedett kvarczokat rejtenek.

Ezen bársonyos alapot, mely néha a szabad szemmel 
is észrevehető szálakba végződik s törésében határozottan 
szálkás szöveget mutat, eleinte megbámult vaskénegnek 
vagy ólom megfuttatásnak tartottam, mig Dobrovics kér. k. 
vegyelemező barátom volt szives az ismeretlen ásvány vegy- 
elemezését elvállalni s úgy vegyi mint górcsövi vizsgálat 
utján, abban az Asbestet felismerni.

Górcső alatt az egyes, különben szabad szemmel el 
nem választható jegeczszálak egészen átlátszók s világosan 
megkülönböztethetők.

IV. Ugyancsak a Masnai bányák felvételénél Pyrolusi- 
tekre is akadtam és pedig következő viszonyok közt:

Tiszolczon tudvalőleg az alapkőzeíet az ős jegeczes pa
lák között, a földpátdús durva vagy finom szemű Gneiss 
képezi; erre a Magnetova és Furmanecz völgy között fél
hold alatt Triászmész települ, a Triászmész és Gneiss ha
tárán talán már az Ős időkben egy vasérczes telep táratott
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fel, mely hajdauta míiveltetvéu, abban hagyatott 8 a legújabb 
korszakban ismét művelés alá vétetett.

Ezen telepen a nagy Masna aknában egy nagyobb 
terjedelmű magános vasércz fészek jött elő melynek odvai- 
ból ottlétem alkalmával a legszebb Pyrolusiteket szedtük ki.

Az egyes jegeczek nagysága 1—3 vonal között válta
kozott, az egyes alaköszealakulások oszlop véglap és 
dóma felületeket mutattak ; tehát a macskamezei és rozsnyai 
Pyrolusittől eltérők.

Ezen előjövetel auyival is inkább érdekes, a menyi
ben a közeli Vashegyen tudomásom szerint eddig nem ta
pasztaltatok, itt csak Waad Göthit és Manganit lelhető.

Valószínű, hogy az ilyen Pyrolusit fészkek, az agya
gos teleptöltelékben még többször is ismétlődni fognak,

A telep képződésére nézve megjegyzem, miszerint itt 
a leszürődés utjáni keletkezésnek vo'na helye; ugyanis a 
vas s főkép a man3an tartalom a mészkőben meg volt, s 
a viz hatása utján, a Gneiss és mész közti résbe leszürődött 
és 'ömürült a Mangan, részben kijegeczedvén.

V. Tiszolczon a Trachyt a Triaszmészszel sok helyt köz
vetlenül érintkezik. Ilyen érintkezési lapokon a mészkő márvá- 
nyá változott és pedig észleltem ottan tiszta fehér, szürke, 
fekete, sárga és tarka márványfajokat, melyek tetszés sze
rinti tömegekben, alak-darabokban nyerhetők.

Hasonló eset van a klenóczi határban is.
Ezen márványfajok szövege finom szemcsés s úgy 

látszik, hogy nem csak építészeti, de szobrászati muukákra 
is kitűnő anyagot szolgáltathatnának.

Legelső, a ki tiszolczi márványai kísérletet tett, Ferenezi 
István szobrászunk volt — ebből faragván több kisebb-na- 
gyobb művön kívül szüleinek síremléket, mely a rimaszom
bati temetőben mai nap is látható.

Tekintse, hogy Tiszolcz jelenleg a fővárossal közvet
lenül közlekedik, nem lenne érdektelelen, ha építészeink és



szobrászaink a tiszolczi, esetleg a klenóczi nyers anyaggal 
kísérleteket tennének; bizonyára értékitliető lenne ez a hazai 
nyers kincs s talán kiáltaná sok külföldivel a versenyt, 
melyért drága pénzünknek ki kell vándorolni.

Végül fogadják szives köszönetemet, kik kutatásaimnál 
szóval és tettel gyámolitani szívesek voltak nevezetesen 
Dologh János k. kohóhivatali főnök, Sói ez Vilmos k. vas
gyár felügyelő és Bláinzky Vendel bányatiszt urak.

I rodal om.
M ikroskopische P h is io g rap h ie  d e r m assigen G esteine.

(Rosenbusch, Stuttgart 1877.)

Alig egy évtizede, hogy a górcső használata a kőzet
tani kutatásokban szélesebi) elterjedést nyert és máris az uj 
észleleteknek s felfedezéseknek oly menyiségét köszönjük 
ezen hatalmas kutató eszköznek, hogy a nyert eredménynek 
rendezése és kritikai feldolgozása, már gyakorlati szempont
ból is, napról-napra kívánatosabbá vált. Ezen nehéz, de kí
vánatos feladat megoldása képezi a czimben nevezett munka 
czélját s tárgyát, sikerének biztosítását pedig magában a 
szerző nevében látjuk s alig képzeljük, hogy ezen dolgo
zathoz hivatottabb kéz foghatott volna, mint az, mely a kő
zetalkotó ásványok górcsövi viselkedését oly beható szak
ismerettel s oly gondos objectivitással tudta ecsetelni 1). Az 
akkor lerakott széles s biztos alapon nyugszik tehát azon 
épület, melyben a szerző az újkori petrographia által előte
remtett anyagot rendszeres s öszhangzatos egészé egybekap- 
csolá. Az ily vállalat nehézségeit megbecsülheti az, ki az 
újabb kőzettani irodalmat figyelemmel követé. A górcső

') Rosenbusch: Mikrosc. Physiographic der petrogr. wichtigen 
Mineralien ,1875.


