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A verespataki aranybányászat viszonyai.
Winkler Benőtől.

Felolvastatott a m. Földtani Társulat szakülésén 1870-ik évi Február 23-án.

Erdély nyugoti részében a Maros völgy tül éjszak
ra egy hosszú hegylánczolat emelkedik ki az alacsony 
harmadkori dombvidékből mely „Erdélyi érczhegység“ 
név alatt ismeretes; jegeczes palák képezik itten a 
legrégibb kőzeteket, melyekre másodkori mészkövek és 
eocán homokkövek következnek, az. egész lerakodás* 
eruptiv kőzetek által vau keresztül törve. •

Ezen hegylánczolatban számos ércztelepek jönnetc 
elő, melyek némelyike nagy mennyiségű aranyat és 
ozüstöt tartalmaz, és virágzó bányászat alapját képezi; 
az arany leginkább mint szinarany (Freigold) apró 
szemcsékben jön elő, s néha szabad szemmel világosan 
kivehető, sok helyütt azonban az aranyrészecskék kén- 
kovandokkal vagy mint Nagyágon Tellurral vannak 
vegyülve. A  verespataki bányakerület is ezen hegy
lánczolatban fekszik Abrudbányától mintegy 2 órányi 
távolságra egy katlanszerű mélyedésben, ezen mélye
dés sajátságos kőzetek, homokhövek és conglomerétok 
által van megtöltve, s ezek minden irányban számos, 
már a Rómaiak által ismert és kiaknázott telérektől 
vannak áthatva.

A  teliérek nagy mennyiségű aranytartalmánál, és 
a különféle kőzetek sajátságos települési viszonyainál 
fogva, —  (melyek ismételt és erőszakos háborgatások 
jeleit mutatják s ennek következtében a bányaüzemet 
igen megnehezítik), —  ezen vidék már régóta valamint 
a practikus bányászok úgy a Geologok figyelmét is ma- 
gára vonta : hírneves egyének jelesen Grimm, Hauer, 
Rittinger, Cotta és mások tüzetesen foglalkoztak az 
ottani bányászati és földtani viszonyok vizsgálatával-, 
azonban mostanáig még nem sikerült azokat teljesen 
felderíteni mennyiben nevezett vizsgálók magyaráza
taikban sok részben eltérnek egymástól. Újabb időben



Posepny bányatiszt volt megbízva a m. kir. pénzügy- 
ministerium által a verespataki bányakerület részletes 
felvételével, majdnem 4 éven keresztül tanulmányozta 
az ottani viszonyokat, különösen a kőzetek települési 
vizzonyait, a teliérek természetét s elterjedését; ez 
irányban tett vizsgálatának eredményét Posepny a bé
csi cs. kir. földtani intézet munkálatainak 1867-ki folya
mában röviden kifejtette.*)

A  különféle nézeteket egymással összehasonlítva 
azokat következőkben lehet összefoglalni.

A  verespataki kerületben kiválóan négyféle kőzet 
fordul elő mely valamint petrographiai úgy geológiai 
tekintetben is egymástól különbözik; ezek közül kettő 
az eruptiv kettő pedig az üledékes kőzetekhez tar
tozik.

Az üledékes kőzetek közt legnagyobb elterje
déssel b ir:

A  Kárpáti kőzet, ezen nevezet alatt azon kőzetek 
vannak összefoglalva, melyekben Dacit (Quarczpor- 
phyr) darabkák nem jönnek elő ; ezek leginkább 
homokkövek és conglomerátokból állanak helyenkint 
pala és mészkőfekvetékkel; a rétegek hajlása rende
sen igen meredek.

A  Kárpáti kőzet geológiai korát mostanáig nem si
került biztosan meghatározni, miután szerves zárvá
nyokat nem tartalmaz, a bécsi birodalmi földtani intézet 
által keresztülvitt általános földtani felvételeknél az 
egész üledékes képződmény az eocán korszakhoz soroz
tatok ; ezen feltevésre némi alapot szolgáltattak a 
hommokkőben gyakran előjövő kövült fatörzs marad
ványok, melyeken a faszerkezet oly világosan látható 
hogy Ettingshausen azokat meghatározta, s a Bronnitcs 
nemhez csatolta mely kiválóan az eocán korszakban 
jön elő.

Posepny újabb vizsgálatai azt mutatják hogy az 
említett Bronites maradványok nem a kárpáti kőzetben.

*) Verhandlungen der k. k. Geol. R .-A. 1867 Nr. V
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hanem az ennél fiatalabbkori felső rétegekben (Helyi 
üledék) jönnek elő, s ő a Kárpáti kőzetet, ezektől elvá
lasztva eocän korszak előttinek mondja.

A  kárpáti kőzetben számos quarczerecskék jönnek 
elő melyek néha nagyobb mennyiségű szin aranyat tar
talmaznak, ezenfelül az egész kőzet aranyrészecskékkel 
továbbá arany és ezüstöt tartalmazó vaskovandokkal 
van telizve (inprágnirt), úgy nogy ezen kőzetet több 
helyről, hol ezen telizés nagyobb mértékben mutat
kozik, mint kitűnő zúzérczet lehetne értékesiteni.

A  verespataki bányakerület második üledékes kő
zete Posepny szerint a „ Helyi üledék“ (Local Sediment) 
Grimm szerint „ Porphyros homokkő“ ezen képződmény is 
homokkövek és conglomeratokból áll s csak annyibjn_ 
különbözik a kárpáti kőzettől hogy ezekben soha sem 
hiányzanak Dacit darabocskák; a rétegek hajlása -igen 
lapos helyenkint majdnem vízszintes, a kárpáti kőze
teken fekszenek, ezeknél tehát fiatalabbak.

A  Helyi üledék minden irányban sokkal sűrűbben 
van Quarczerecskéktől áthatva mint a kárpáti kőzet, 
hol több ily érczerek egymással érintkeznek, az érülési 
pontokon sokszor nagy mennyiségű szabadarany van 
lerakodva; nem tartozik a ritkaságok közé hogy ily 
helyeken egyszerre io — 20 font tiszta szinaranyat ta
láltak ; —  néha ezen érczerek oly sűrűn csoportosulnak 
egymással hogy az egyes ereket nem lehet többé tisz
tán kivenni és egymástól megkülönböztetni,, mely eset
ben az érczerek egy tömzsöt (Erzstock) képeznek, ily 
helyeken azután rendesen az arany nagy mennyiségben 
szokott összegyűlni mint ez a Katroncza nevű tömzsnél 
észleltetett.

Ezen aranytartalmárol még most is híres tömzs 
1834. és 1835-ik években több mint egy millió forint 
értékű aranyat szolgáltatott, az arany tartalom azonban 
a mélységfelé mindinkább csekélyebb lesz, legalább az 
orlai altárna szintjén a Katroncza tömzs csekély meny- 
nyiségü szinaranyat vezet.

Az eruptiv kőzetek közül első helyet érdemel a



67

Dacit vagy Quarezporphyr, Posepny és Grimm szerint 
„ Csetátya kőzet“ Cotta szerint azon hely után elnevezve, 
melyen egész hegyet alkot; Posepny azt állitja, hogy a 
Csetatye hegy kőzete nem Quarezporphyr hanem egy 
sajátságos homokkő, mely igen sok Quarezporphyr 
darabocskákat tartalmaz. A  Quarezporphyr legna
gyobbrészt Quarczkristályókból valamint Sanidim és 
Mikrotin Földpátból áll kevés Pyrittel, ebben jönnek 
elő a legtöbb és legdúsabb érczerek, s valószínűleg 
ennek kitörésével volt öszszekötve az érczerek kép
ződése.

A  Dacit szoros összefüggésben áll ezen kőzet egy 
átváltozott lágyabb válfajával melyet az ottani bányá
szok „Drei“-nak neveznek; ezen átváltozás bizonyosan 
következménye volt azon processusnak, melynek kövejh . 
keztében az aranyrészecskék, és az ezekkel előjövő 
többi ásványok, a hasadékokban leülepedtek.

A  második eruptiv kőzet az „ Andesittrachyt“ az az 
eddig említett képződményeket félkörben körülövedzi; 
ezen kőzet az érczelőjövetelre nem bir semmi befolyás
sal, benne mostanáig semmiféle érczerek nem talál
tattak. Ezen kőzeteken kívül találni még egyes erek
ben vagy tömzsökben egy fekete agyagos anyagot, 
melyet ottan Glammnak neveznek, ezen anyag elő- 
jövési viszonyainál fogva eruptiv természetű, áthatja 
az eddig felsorolt kőzeteket és az érczelőjövetelre néz
ve igen fontos.

A  települési viszonyok, melyek részint- a felszínen 
láthatók, részint a bányákban a bányaüzem által van
nak feltárva kétségtelenné teszik hogy a kárpáti kőze
tek ezen vidéken a legidősebbek, s hogy ezek a Dacit 
kiömlése által keresztül törettek; ezen kitöréssel Posep
ny nézete szerint öszszefüggésben van a terület behor- 
padása és a Helyi üledék (Localsadiment) képződése, 
mely legnagyobbrészt a kárpáti kőzet és a Dacit apró . 
darabocskáiból áll, mely kőzet azután a mélyedést 
megtöltötte.

A  Helyi üledék rétegei az eruptív Dacit kőzettel
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helyenkint váltakozva jönnek elő, miből következtetni 
lehet hogy a Dacit kitörések nem egyszerre, hanem 
több egymásra következő időszakokban a viz színe 
alatt történtek, s az újabb kitörések a régiebbeket' 
ismételve áthatották.

A  Helyi üledék lerakodása után következett végre 
azon képződési folyam (processus) melynek következ
tében az aranyrészecskék a hasadékokban leülepedtek- 
és a kőzetbe behatoltak. Az arany valamint a többi 
evvel előjövő ásványok úgymint Quarcz, Kénkovand, 
Manganoxyd és mészpát melyek az érczereket képezik, 
a Helyi ülédék lerakodása, és a Trachit kitörés közötti 
korszakban vagy talán a kitöréssel egyidejűleg, a föld 
belsejéből kitóduló gázokkal nyomultak fel, s itten ré
szint a kitörés következtében képződött hasadékokat 
megtöltötték, részint a mellékkőzetbe is behatottak; 
azt, valljon ezen gázkitodulás a Dacit kitöréseinek utó
hatása volt, vagy pedig a másik eruptiv kőzetnek az 
Andesittrachytnak kitörésével volt összefüggésben? biz
tosan nem lehet meghatározni; annyi bizonyos hogy 
az Andesit kőzetben érczerek nem jönnek elő, ezek 
leginkább a Dacitban találtatnak, s ebből mint egy 
központból minden irányban elterjednek.

Az érczerek rendesen igen vékonyak, némelyek 
csak néhány vonalnyi, mások egy vagy több hüvelyk 
vastagságúak, egy lábnál alig találni vastagabbakat.

Az érczerek ily sajátságos, minden rendszer nél
küli előjövése okozza leginkább hogy a verespataki 
kerületben a bányaművelés a legtöbb helyen minden 
terv nélkül folytattatok; az egész terület melyen az 
arany és ezüstöt tartalmazó kőzetek előjönnek, tárnák- « 
kai van feltárva, vagy beomlott régi bányagödrökkel 
elfedve; a kisebb bánya birtokosok kik legtöbb eset
ben bányamunkások, saját bányáikban mindenekelőtt, 
csak a leggazdagabb éreztömegeket igyekeznek kiak
názni ; mihelyt a kőzet ércztartalma kevesbedik, vagy 
a bányavizek a munkát nehezíteni és akadályozni kez
dik, elhagyják a felnyitott pontot, s más helyen kísértik
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meg a bányamivelést, hogy ily körülmények között ok
szerű bányamivelésről szó nem lehet magátol értetődik.

A  verespataki bányamegyében legalább is 200 
ily önálló kisebb bánya van művelés alatt, s ha azok
ban időszakonkint mégis gazdag leleményre akadnak, 
ezt inkább csak a véletlennek lehet tulajdonitani.

A  bányászati birtokviszonyok az érczelöjövés 
módjához vannak alkalmazva, s lényegesen eltérnek a 
más bányamegyékben divó és érvényben lévő adomá,- 
nyozási szabályoktól, a verespataki bányamegyében 
ugyanis csak kisebb néhány ölre terjedő határokra 
történnek adományozások.

A  zúzérczek feldolgozása a lehető legprimitívebb 
szerkezetű zúzdákban történik, ezek által á bent lévő 
aranynak alig fele része hozatik ki, a többi a \»Lz.által 
elsodortatik ; —  eltekintve a positiv veszteségtől mely 
ebből származik, ezen üzemnek a bányászatra nézve 
még azon további hátránya is van, hogy csekélyebb 
tartalmú zúzérczek nem dolgoztatnak fel miután nem 
fedezhetik a zúzdái költségeket.

A  verespataki bányaterület mélyebb pontjainak 
megvizsgálása czéljából a múlt század végén a kincs
tár által egy altárna inditatott meg (Orlai altárna) mely
nek nyitpontja a művelés alatt álló legmélyebb bányák 
szintjétől még mintegy 30— 50 öllel mélyebben fekszik, 
ezen altárnának további czélja az volt: hogy a viz 
alatt lévő bányákból a bányavizeket kivezesse,' s ezek
ben a további munkálatokat ismét lehetővé tegye; az 
altárnán néhány éven át nagy erőmegfeszitéssel dol
goztak s ez 8 év alatt mintegy 700 öllel haladott előre, 
ezen kiterjedésében több mint 100 teliér vágatott ke
resztül, melyek közül egynémelyik szép reményekre 
jogosított s mindjárt művelés alá is vétetett.

Az altárna kárpáti k'özetbeu nyittatott meg, azután 
következett a Helyi üledék, mely itten a kárpáti kőze
ten majdnem vízszintesen- fekszik, s több érczerecs- 
kéket vezet. Az eredmény, mely ezen altárnával efére- 
tett úgy látszik nem felelt meg a várakozásnak mert a



munkálat egyszerre félbeszakasztatott s több éven ke
resztül szünetelt a munka, e század elején ismét foga
natba vétetett de csak rövid időre s 1810-ben újólag 
félbeszakasztatott.

Újabb időben, jelesen a negyvenes években meg- 
gyöződöttt a kincstár, hogy a verespataki bányászat 
fenállása és felvirágzása csak úgy fog eléretni haí az 
ottani bányaüzem egy rendszeresen megalapított terv 
alapján fog keresztülvitetni; hogy ily terv az ottani 
viszonyok között létrejöhessen a kincstár kezdeménye
zése vált szükségessé s e czélból Wiesner és Rittinger 
lőnek kiküldve egy okszerű terv kidolgozására, javas- 
lata.k folytán az orlai altárnában a munka- 1850-ben 
újból megkezdetett, evvel kapcsolatban a zúzérczek 
czélszerübb szálitása végett bányavasutak, valamint 
tökéletes szerkezetű zúzdák azonnali építése elrendel
tetett, az eredmény, mely ennek következtében ez ideig 
eléretett ha nem is a legfényesebb, igazolni látszik az 
altárnához csatolt remények alaposságát, melyek azon
ban csak akkor fognak egészen teljesedni, ha az altárna 
teljesen be lesz végezve.

A  kincstári kezdeményezésnek egy további örven
detes következménye gyanánt felhozható, hogy a bánya
birtokosok egy nagy része jelesen az Ebergényi, Rá- 
kosy, Fikker, Arkosy családok s több mások, belátván 
az eddigi bányaüzem czélszerütlenségét egyesült erő
vel mindent elkövetnek, hogy valamint a bányaüzem
nél úgy a zúzdakezelésnél is javításokat eszközöljenek 
s igy remélni lehet hogy fáradozásaik a bányászat fel
virágzására üdvös eredményeket fognak létrehozni.


