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A BORSABÁNYA M ELLETTI TOROIAGA SZULFIDOS
ÉRCTELÉREI

A bányageológiai kutatások mindig a bányászat kiterjedésé
vel és jelentőségével tartottak lépést. A X IX . század végén és a X X . 
század első évtizedeiben végzett alapvető kutatások a középeurópai 
klasszikus lelőhelyek vizsgálatán épültek fel. Az első viTágháború 
óta azonban a kiaknázott előfordulások gyakorlati jelentőségével 
együtt a bányageológiai kutatások súlypontja is átkerült Amerikába. 
A virágzó, nagykiterjedésű bányászat nagyszámú geológust foglal
koztatott gyakorlati, teleptani kutatásokban és hatalmas méretű 
geofizikai kísérletek elvégzését támogatta. Az érctelepek keletkezé
sénél lefolyt jelenségek megítélésébe bevonták a fizikust és kémikust, 
aki számára lehetővé tették, hogy laboratóriumában az ércképződés 
fizikai tényezőit megvalósítsa.

A kutatások távol vannak még a kiforrástól. Az eredmények 
első összegezett bemutatása a Lindgren-kötetben jelent meg, 1933-ban 
(1, 3, 7, 14). Ez indította el az eredmények szélesebb körben való meg
vitatását és kiértékelését (8). Sajnos, mindez itthon csak szűkszavú 
ismertetésekben jutott tudomásunkra és termékenyítő hatása a 
középeurópai irodalomban máig sem vehető észre.

Az újabb eredmények megcáfolhatatlan fizikai tényeket szö
geznek az ércképződésről alkotott, eddigi elképzeléseinkkel szembe 
és gyökeres módosításokat tesznek szükségessé az érctelepek Európá
ban bevett rendszerezésén (10, 16). A Kárpátmedence klasszikus 
bányahelyeiről annyira elavult fogalmak szerepelnek az irodalom
ban, hogy azokat a kialakuló új ércteleptani képbe a külföldi kutatók 
(R a m d o h r 13 p. 172) pontosan be sem tudják illeszteni. Érc
teleptani szemléletünkbe belegyökerezett az a tétel, hogy érctele
peink nagy része »fiatal harmadkori vulkánossághoz kötött.« Ezt
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pedig sokan értették úgy, hogy az ércteléreknek nemcsak mellék
kőzete, de ércesítő anyakőzete is az őket körülvevő andezit, dacit 
vagy riolit. A modern vizsgálatok igen kétségessé teszik, hogy 
extruzív kőzetek fejtettek-e ki egyáltalán ércképző hatást (leg
feljebb exhalációkat hoztak létre), az Au—A g—P b—Zn—Cu formá
ciókat létrehozó hidrotermák azonban bizonyosan savanyú intruzivum 
elkülönülési termékei. Nem felmenő, legfeljebb oldalági rokonság van 
tehát az érctelér és mellékkőzete között. A mellékkőzet tulajdon
ságaiból az ércesedésre vont következtetések és törvényszerűségek 
hátterében nincs genetikai kapcsolat, így azok csak gyakori térbeli 
találkozásoknak tekinthetők, de szabályértékük nincs (18, 19).

Azt az előkelő helyezést, melyet Magyarország a világhírű 
bányahelyek beható vizsgálatával a bányageológia művelésében meg
szerzett, csak úgy tarthatjuk meg, ha a lelőhelyeket sikerül minél 
előbb, az új vizsgálatok fényében, korszerű leírásban bemutatnunk. 
Ehhez elengedhetetlen, hogy az alapvető amerikai irodalom, mihelyt 
hozzáférhetővé válik, az eddiginél bővebben álljon rendelkezésünkre.

A máramarosi havasok déli nyúlványai között meghúzódó 
Borsabánya különösen elkerülte a kutatók figyelmét. A bányahely 
környékén több gazdag ércelőfordulás van, hidrotermális és meta
morf eredetű telérek, tömzsök, lencsék. Ezúttal a községtől ÉNv-ra 
emelkedő Toroiaga-hegy telérrendszeréről szeretnek beszámolni.

A borsabányai bányászat adatai 1641-ig nyúlnak vissza. A 
toroiagai telérek műveléséről 1798-ból való az első feljegyzés. 
1804-ben a kincstár bányatelepet létesített, majd kohót is épített 
Borsabányán. (4)

A terület bányageológiai leírását C o t t a  (2 p. 125—128) adja 
meg, 1854-ben tett bejárása nyomán. A kristályospala-alaphegységet 
és az erre települő kárpáti homokkő-komplexumot kétféle eruptívum 
töri át. Az egyik fajtát »trachit «-nak határozza (Cornedeu), a másik
nak azonban »Labradorfels« elnevezést ad (Toroiaga) és kiemeli a 
kőzet hasonlóságát a Hitteröe-i noritokhoz.

A Toroiaga DK-i lejtőjén, ahol nagyobbrészt »Labradorfels« 
lép felszínre, hat érces telért és nyolc meddő hasadékot ír le. A telérek 
vastagsága 2 —30 cm között változik, többnyire az eruptívumban, 
vagy az eruptívum-kristályos pala határon futnak. A Katalin-telér, 
melyet C o t t a  800 m hosszú feltárásban bejárhatott, az eruptívum- 
ból kilépve változatlanul folytatja csapását a palában. A bányák 
akkor termelés alatt állottak s a fejtményt lóháton, zsákokban szál
lították le a borsabányai kohóba.
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Valószínűleg C o t t a  szakvéleménye alapján került a borsai 
bányászat 1859-ben a bukovinai M an  z-család kezébe, a vállalkozó 
bukásával azonban az üzemet rövidesen beszüntették. 1868-ban a

BOBSABÁN/A ÉBCTELÉm
LOO£ SyST£M OF BOPSA8ÁA/XA.

1. ábra. — F i g .  1 .

nagybocskói szódagyár, 1912-ben pedig a Felsőmagyarországi Bánya- 
és Kohómű Rt. szerzi meg a bányák tulajdonjogát, de a 60-as évek 
óta a telérek rendszeres műveléséről nincsen adatunk (4).

1941-ben F ö l d v á r i  A l a d á r r a l  végzett bejárásunkon 
meggyőződtünk C o t t a  adatainak helyességéről (5). A kristályos
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palákat a Toroiaga környékén az epizóna tagjai képviselik, fillitek, 
kvarcitpalák, porfiroidok, melyeket P a u l  (12) a szomszédos buko
vinai területen »untere Schiefergruppe« néven foglal csoportba. 
C o t t a  »Labradorfels«-ére ma a holokristályos porfiros dacit elneve
zést alkalmazzuk, hogy harmadkori effuzív kőzeteinkkel való rokon
sága kifejezésre jusson. A kőzet injekciók, dike-ok alakjában hatolt 
be a kristályospalába.

A Toroiaga Stana lui Yertici (-<)>- 1888) nevű déli nyúlványának 
DK-i lejtőjén sikerült a teléreket nyomon követnünk (1. ábra). 
A  telérek kibúvásai 1000 és 1600 m t. sz. f. magasságok között, 
egymástól 150—250 m között változó távolságokban találhatók meg 
és legjobban a meredek hegyoldalon lefutó mély patakvölgyekben 
figyelhetők meg. így a Secu-völgy -<J>- 1004-től a A  1939 — -<í>- 1888 
gerinc alá felhúzódó Murgu-völgyben és ennek DNy-i szomszéd
völgyében, a Kremnica- (Emerici) völgyben. A patakokból a telé
rek keresztezésénél hajtottak csapásirányú vágatokat a telérekre. 
Ezeknek a régi műveleteknek csak egy része volt bejárható, 
többnél a hányok anyagának átvizsgálásával kellett megeléged
nünk.

A telérek elnevezése ÉN y— DK irányban (kibúvásokban felül
ről lefelé) C o t t a  szerint : (zárójelben a mai bányászelnevezés) 
Katalin, Zsófia (Jakobi), Károly (Őrangyal), Kisasszony, Péter- 
Pál, Mihály (a Stefánia-telér C o t t a  óta felfedezett feküága), Ste
fánia (2).

A telérek 10—20° csapásúak és 70—80°-kal dőlnek K felé. 
A telérek vastagsága a néhány cm-es zsinóroktól kezdődően 1-30 m-t 
ér el, kivastagodásoknál azonban meddő szalagok jelennek meg. 
Az érc egyenes lefutású, határozott tektonikus hasadékckat tölt ki, 
általában daliban, a Mihály-telér dacit és fillit határán. A mellék
kőzet néhol kaolinosodott, érccel kevéssé impregnált. Az érc általá
ban szalagos szerkezetű, durvaszemű, nem ritkán odoros. Mellék- 
kőzet-zárványok, kalcit-, ritkábban kvarczsinórck rondítják az ércet.

Uralkodó érc pirít, melynek szinte állandó kísérője a gyéren 
hintett arzenopirit. Valamennyi teléren megtalálhatók egyenletes 
eloszlásban. A Kisasszony és őrangyal teléreknek csaknem kizáró
lagos ércei. Mindkettő legtöbbször idiomorf, az érctelér első kiválásai.

Szfalerit, kalkopirit, galenit, tetraedrit, bournonit nem állandó 
vendégei a teléreknek, egyes telérrészeken azonban jelentősen fel
halmozódnak. így szfalerit a Mihályon és Stefánián, kalkopirit a 
Zsófián és Stefánián, galenit a Mihályon és Katalinon.
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Az érc részletes mikroszkópi feldolgozására eddig még nem 
került sor, így kiválásuk pontos időrendjét sem sikerült megállapí
tani. A kalkopiritképződés mindenesetre az ércesedés befejező sza
kaszáig tartott.

A telérek feltárása a Kremnica-patakból, csapásirányban ÉK 
és DNy felé indult meg. Leghosszabban a Katalin-telért tárták fel, 
a régi művelésekből ma mindössze 300 m járható. A többi telér 
ennél még rövidebb szakaszokon volt hozzáférhető. A telérhasadékok
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1. Fillit. P h y ll i t e . —  2. Dacit. D a c ite . —  3. Érctelér. L o d e .

kifejlődése és régi műveletek adataiból valószínű azonban, hogy a 
telérek csapásmentén 1 km-t is elérnek.

Mélységi kiterjedésük is bizonyosra vehető. A Secu-völgyből 
indított altáró, melynek telepítését már C o t t a  javasolta, csak a 
Stefánia- és Mihály-telérek keresztezéséig van kihajtva. 1200 m-en 
belül valamennyi telér harántolása várható s így a Katalin-telérből 
600 m magas pászta lenne fejthető (2. ábra).

Az ércesedés komoly kiterjedésének bizonyítéka a Makerló-i 
ércelőfordulás. Az említett telérek csapásirányán két km távolságra 
a Toroiaga ÉNy-i lejtőjén 70 cm vastag telért tárt fel a Makerló- 
patak 1300 m magasságban. A telért kristályospala környezetben
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húzódó dacit-dike foglalja magában. A telér álló, csapása 30°. A 
völgyből ÉNy és DK felé is kutató tárót indítottak a telér csapásán. 
A tárók csak néhány méteren voltak járhatók. A telér kvarcos kitöl
tésben eres-szemcsésen galenitet, szfaleritet és piritet tartalmaz. 
A világos színű mellékkőzet erősen impregnált és kaolinoscdott.

A telérek fémtartalmára vonatkozólag az Ólom- és Cinkbánya 
Rt. az alábbi átlagminta-elemzéseket bocsátotta rendelkezésemre :

Pb% Cu% Zn% s% As% Pirit
0//o

Ag
g/t

Au
g/t

1. Katalin te lé r ----- 1-22 0-70 0-25 _ __ 18 64 3
2. Zsófia » . . . . 0-27 5-20 0-17 8 ny. — 77 ny.
3. » » . . . . ny. 0-84 ny. — 33 84 1
4. Őrangyal » . . . . 0-37 0-67 0-30 47-28 ny. — 92 63
5. » » . . . . ny. 0-25 ny. — 60 50 52
6. Kisasszony » . . . . 0-34 0-13 0-47 12-94 ny. — 19 5
7. » » . . . . ny. 0-76 ny. — 25 55 19
8. Mihály » . . . . 0-76 0-70 1-41 8-20 0-05 — 92 1
9. » » . . . . 1-49 4-97 0-49 — — — 331 1

10. Makerlói » . . . . 3-51 0-23 1-28 7-27 ny. — 181 1
11. » » . . . . 1-57 0-27 15-02 10-58 ny. — 92 1

Láthatjuk, hogy az eddigi feltárásokban csak a nemesfém- 
tartalom Ígér hasznot. Feltehető, hogy mélyebb szinteken az ipari 
fémek, elsősorban a réz hasznosítható koncentrációban lépnek fel.

Ha most a toroiagai telérrendszert regionális teleptani képbe 
igyekszünk beilleszteni, látjuk, hogy a szulfidos ércelőfordulások a 
környéken meglehetősen gyakoriak. Pirittömzsöket, melyekben 
kalkopirit, szfalerit, galenit is megjelennek, a közvetlen környéken is 
találunk, a Guraboi-i, Bárloia-i, Cataráma-i bányáknál (5), távolabb 
pedig az ányesi, óradnai, kobaseli telepeken. Teléres kalkopirit- 
piritelőfordulást legközelebb a Korongyis Ny-i oldalában találunk.

Áttekintésünkbe most már a szomszédos bukovinai terület érc
előfordulásait is bevonva, melyeket B r u n o  W a l t e r  tanulmá
nyozott részletesen (21), szabályosságot állapíthatunk meg. A buko
vinai szulfidos érctelérek vonulatokba rendeződnek. A vonulatok 
szerepére a kárpátkrisztallin további ércelőfordulásainak részletes 
vizsgálata kapcsán bővebben szándékozom majd kitérni. Borsa- 
bányával kapcsolatban a következőket kívánom kiemelni (3. ábra):

1. Szulfidos ércelőfordulások az epizonális metamorf kőzetek
ben jelennek meg, szemben a mezozonális komplexumok »Macska- 
mező típusúi magnetit-hematit, rodochrozit-rodonit metamorf érc
telepeivel (15).
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2. Az érctelérek és tömzsök csapása nagyjából párhuzamos az • 
epizonális krisztallin tengelyével.

3. Az ércesedés nincs eruptív kőzetek kibúvásához kötve.
4. Az ércesedés az eruptív kőzetek kibúvásainál intenzívebb, 

néhol érctömzsök keletkeztek ezek környékén.

1 2  3 9 5 6
3. ábra. — Fig. 3.

1. Mezozóna kristályos palái. Mesozonal metamorphosed rocks.— 2. Epizóna 
kristályos palái. Epizonal metamorphosed rocks. —  3. Harmadkon vulkános 
kőzetek. Tertiary volcanic rocks. — 4. Gránit. Granite. — 5. Szulfidos érc
telérek és érctömzsök. Sulphidic lodes and stocks. — 6. Oxidos, karbonátos, 

szilikátos metamorf érctelepek. Ore deposits of metamorphic origin.
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A toroiagai érctelérek keletkezését a távolabbi környék é lese 
déseivel összhangban most már csakis egy mélységbeli intruzív 
tömegből vezethetjük le. Ez minden bizonnyal gránitos összetételű 
és a kárpáti krisztallin magvát alkotja. Az ércesedések legtöbbje, 
így a toroiagai is, epitermális, az érchozó magmától távoli, az akkori 
felszínhez közel (1200 m-nél kisebb mélységben) lezajlott kiválásokra 
utal. A termák hőmérséklete ebből kifolyólag 200°-nál nem lehetett 
magasabb (16).

A gránitbatolit — az ércek és hidrotermális oldószereik olyan 
elenyésző százalékát teszik az eredeti gránitmagmának, hogy komo
lyabb ércesedések magyarázatára hatalmas magmatömeget kell fel
tételeznünk — a mai felszín alatt többezer méter mélységben lehet. 
Centrumára, illetőleg arra, hogy hol ér a felszínhez legközelebb, a 
dacitok kibúvásai alapján vonhatunk következtetést. Az érchozó 
oldatok feltörése ezek közelében néhol bővebb és magasabb hőmér
sékletű volt. Az erózió csak egyes különösen kitett helyeken ért el 
a gránit feltárásáig. Préselten, de meglehetősen üdén lép felszínre a 
Negriasa (•<!>- 2013) csúcsán, a Radnai havasokban és a Szamosvölgy 
baloldalán, Óradna felett (6).


