
A CIBLES KÖRNYÉKÉNEK BÁNYAGEOLÓGIAI VISZONYAI

Irta: Dr. P a n  tó  G á b o r

(2 térkép)

Az Intézet Igazgatósága 1942 májusában azzal bízott meg. hogy 
a Cibles lábánál a kincstári érckutatások támogatására bányageológiai 
felvételt végezzek. 1942 május 27-től június 10-ig tartott első kiszállá
som. 1942 augusztus 10— 14-ig alkalmam volt az addig végzett feltárá
sok bejárására.

Irodalom.

Cibles környékéről az eddigi földtani irodalomban csupán kőzet
tani adatokat találtam. V о 1 к n e r után (Andesit von Cibles im 
Guttiner Gebirge im nördlichen Siebenbürgen. Tschermak Min. Mitt. 
IV. p. 261.) a magyar irodalomban К  о c h A. foglalkozik részletesebben 
a ciblesi kőzetekkel : A Czibles és Oláhlápos vidéke zöldkő-andezitei- 
nek új petrografiai vizsgálata. Földtani Közlöny X. p. 138. 1880. 
P r i m i c s  G y. (A Lápos-hegység trachitos kőzetei. Földtani K öz
löny XVI. p. 156. 1886.) részletes kőzettani leíráson kívül az egyes 
kőzetfajták elterjedésére vonatkozóan is értékes adatokat közöl.

GEOLÓGIAI ÉS KŐZETTANI VISZONYOK

A felvétel során bejárt terület legnagyobb részét kárpáti homokkő 
durva-homokos, vastagpados rétegei borítják. A homokkőrétegek 
között akadnak kisebb vastagságú agyagos, többé-kevésbbé bitumenes 
közbetelepülések is, ezek szerepe azonban alárendelt,. A homokkő 
meszes kötőanyagú, helyenként a kötőanyag olyan nagy mennyiségben 
lép föl, hogy a kőzet teljesen sima kalcit-hasadási lap mentén hasad el. 
A kárpáti homokkő rétegei általában 320— 340°/40— 500 helyzetűek, 
nem ritkák azonban a helyi átfordulások sem. A dőlésszögben is igen 
nagy ingadozások mutatkoznak.

Ezt a homokkő-rétegcsoportot törte át a harmadkori vulkáni 
működés andezitlávája. A Cibles-csoport (Széples), Árcser (Arcerul), 
Bárány (Branul), hatalmas központi tömegét alkotó kőzeteket élesen
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el kell határolnunk a környezet homokkövében kisebb-nagycbb távol
ságra megmerevedett telér vagy tömzsalakú mellékhajtásoktól.

1. A főtömeg andezitje durvaszemű porfiros piroxénandezit, mely 
amorf alapanyagot alig tar ta1 máz. A gerincén 3 km hosszúságú és a 
kárpáti homokkőből- 4 — 500 m-re kiemelkedő hatalmas vulkáni kúp 
kőzettömege javarészt elváltozott. A Cibles és Bárány csúcsának 
főtömegét I cm-t elérő nagyságú földpátbeágyazásokat tartalmazó 
kőzet alkotja, amely igen sok helyen zöldkövesedett. A  földpátszemek 
még csaknem épek, de a piroxének teljesen elkloritosodtak. A kőzet 
alapanyaga teljesen kristályos, feltűnően durvaszemű. A Cibles- 
csúcsot érte legerősebb hidrotermális hatás. Ennek andezitje világos
szürkévé fakult, a hatalmas földpátbeágyazások helyén porló kgolin 
vagy üreg,látható. A kőzet tele van odorokkal, amelyek falain fennőtt 
kvarckristályok ülnek.

Eltérő típusú kőzet építi fel az Árcser-csúcs tömegét. Hatalmas 
földpát és piroxénbeágyazásokat tartalmaz ez is, alapanyaga csaknem 
teljesen átkristályosodott, de lényegesen apróbb kristályos, mint a 
Cibles és Bárány kőzetéé. Elváltozások nyomait ezen a kőzeten nem 
sikerült megfigyelnem, morfológiája is fiatalabb kőzetre utal, későbbi, 
valószínűleg az utolsó erupció terméke.

2. A központi vulkáni kúpnál lényegesen kisebb tömegben mere
vedtek meg a környezet andezittémzsei és telérei —  így azokban a 
beágyazások sem érik el azt a nagyságot, amellyel a Ciblesen talál
koztunk, de a kőzet egészében véve távol marad az ott észlelt csaknem 
teljes kristályosságtól is.

A bejárt területen, a Gibles-csúcs 6 km-es körzetén belül buk
kantam ezekre az andezittömegekre. Legnagyobb kiterjedésük két 
km-t ér el, többnyire nyúltak egyik irányban, de legtöbbször nem 
annyira, hogy telérnek lennének nevezhetők. Lefutásukban uralkcdó 
irányokat vagy bármilyen szabályszerűséget megállapítanom nem sike
rült. Tömegük néhol akörnyezetnél ellenállóbb voltamiatt morfológiailag 
is jól elhatárolódik. (Pl. Kőlába (Piciorul Pietii)), máskor a környe
zettel teljesen egybeolvad s határa feltárás hiányában nehezen nyo
mozható.

Kőzettanilag ezek a szegélyi andezittömegex, amint azt már P r i- 
m i c s is említi, közelebb állanak ércvidékeink, elsősorban a legköze
lebb eső Erzsébetbánya ércmellékkőzeteihez. A plagioklász és piroxén- 
beágyazások a megszokott 0.5— 1.5 mm nagyságrendűek és az alap
anyag kristályossága sem nagyobb a pilotaxitos szövettípusénál. Ezeken 
az összefogó jellemvonásokon belül inkább csak az elváltozások tesznek 
különbséget az egyes andezittömegek kőzetei között. A zöldkövesedés 
ezek között is igen elterjedt, egyenletesen hintett vagy fészkes pirit- 
impregnáció is nagyon gyakori.
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Igen feltűnőek az andezit-homokkő kőzethatáron fellépő kontakt
jelenségek, amelyekről már К о c h A. említést tesz. A központi andezit
tömeg rendelkezett elsősorban olyan hőtartalékkal, hogy környezetében 
széles kontaktudvart hozzon létre, némelykor azonban a szegélyi andezit
tömegek határán is je'entős elváltozást szenvedett a homokkő. A kárpáti 
homokkősorozatnak különösen agyagosabb fajtái változtak át érdekes 
összetételű szaruszirtekké, de anyagátadás révén a homokos fajták 
is sokféle változáson mentek át.

b á n y a g e o l ó g i a i  v i s z o n y o k

A Cibles környékén —  legtöbbször az említett szegélyi andezit
tömegek közelében — számos helyen indítottak magánosok érckutatást 
a századforduló táján. Ezek közül négy kutatásra vonatkozólag (Szt. 
Anna,,Szt. László, Szt. György és Mária tárók) az Iparügyi Minisztérium 
1941 őszén opciós szerződést kötött.

A kutatásokra vonatkozólag V i t á l i s  S á n d o r t ó l ,  
aki azokat 1941 őszén bejárta, helyszíni adatokon kívül egy 
1911-ben adott szakvéleményt kaptam kézhez. Ebben J u n g  D., 
a rudai 12 apostol bányatársulat akkori felügyelője, így jellemzi a 
kutatásokat :

Szt. Anna 20 cm vastag telér, 19-5 g/t Au 15-5 g/t Ag nemesfém- 
tartalom.

Szt. László xo cm vastag telér, 17-5 g/t Au 10 g/t Ag nemesfém
tartalom.

Szt. György ? vastag telér, 14 g/t Au 79 g/t Ag nemesfém
tartalom.

Dr. V i t á l i s  S á n d o r  ugyané tárók hányójárói begyűjtött 
darabok vegyi elemzését is megadta :

Szt. Anna Au : 1 g/t, Ag : 2 g/t, Pb : — , Zn : — , Fe : — , Cu : — .
Szt. László Au: 1 g/t, Ag : 55 g/t, Pb: 2'92%, Zn : 8-05%, 

Fe : — , Cu : nyom.
Szt. György Au: 2 g/t, Ag: 103 g/t, Pb: 7-27%, Zn : 274% , 

Fe: 36%, Cu: 0-17%.
A nagybányai Állami Bányaigazgatóság irattárában a fenti kuta

tásokra vonatkozólag még a következő adatokat találtam :
1933 április 20-án a »Szt. István« bányatársulat említett kutatásait 

vételre ajánlotta fel a román kincstári bányászatnak. A kutatásokról 
G r i g o r i e  N.. akkor Erzsébetbányán szolgálatot teljesítő bánya
mérnök adott véleményt. Adatai :

Szt. Anna 50 cm vastag telér, Au : — , Ag : 6 g/t, Cu : — , Pb : nyom.
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Szt. György 80 cm vastag telér, Au: i  g/t, Ag: 69 g/t, 
Cu : o-г %, Pb : 4.5 %.

Mária 20 cm vastag telér, Au : — , Ag : 3 g/t, Cu : — , Pb :— .
Felvétel során gyűjtött adataim az alábbiak

S z e n t  A n n a  t á r ó .

A Cibles-völgy (Valea Ţibleşului) északi Köves patak (Valea 
Prelucilor) nevű mellékvölgyének keleti oldalában kb. 100 m-rel a Bánya 
patak (Valea Bailor) kiágazása alatt telepítették a kb. 30 m hosszú
ságú tárót. A környezet világos, legnagyobbrészt zöldkövesedett 
piroxénandezit, amely a Hársoldal (Faţa teiului) keleti és a Gorhó 
(Grohot) nyugati lejtőjén egy, a Köves patak által átszelt egységes 
tömeget alkot. A 900 irányú beható vágatot a világos andezitben húzódó 
igen erősen elváltozott, sötét andezittelérre telepítették, mely gyenge 
érces zsinórt tartalmaz. A táró főtéjében húzódó zsinór gazdagabb 
piritimpregnációt és piritbekérgezést tartalmaz, csekély kalkopirit- és 
galenittartalommal, a tárószáj északi oldalán azonban egy 2— 3 cm-es 
galenites kalkopirites ér húzódik.

Kb. 10 m hosszúságú behatóvágat után egy ugyancsak erősen elvál
tozott, sötét andezithez kötött 1900— 700 helyzetű impregnációs és 
hekérgezéses pirittelért ütöttek meg, melyet mintegy 20 m hosszúságban 
követtek csapásirányban. A teléren más ércet, mint piritet nem találtam; 
a telérszerű impregnációs zóna maximális vastagsága 40 cm, átlagos 
vastagsága mintegy 20 cm, úgyhogy nem látszik a telér művelésre érde
mesnek. A külszíni térképezés szerint a kutató tárót az andezit-homokkő 
kőzethatárához közel telepítették, a kőzethatáron pedig a környék többi 
ércelőfordulásának analógiájára lehet erősebb ércesedésre számítani, 
így a csapásirányú vágatot a 20 m-en belül várható homokkőig érdemes 
lenne kihajtani.

S z e n t  L á s z l ó  t á r ó .

A Szent László tárót a Bányapatak (Valea Bailor) Gorhó (Grohot) 
-ф-1256-tól nyugatra eredő déli mellékvölgye betorkolásánál a völgy déli 
oldalán világos andezitben hajtották. (1. 1. ábra). A 135° irányú 10 m-es 
behatóvágat egészen világos, erősen kaolinosodoL, pirittel hintett, 
pados elválású andezitet tárt fel 1 — 2 cm-es érces zsinórok mentén. Az 
andezit jó elválási lapjaival és egy teljesen sík csúszási lappal párhuza
mosan 1500 700 irányban helyezkedik el az a 10-20 cm vastagságú telér, 
amelyet a táróból nyugati és keleti irányban tártak fel. A telér nagyobb
részt meddő, kvarcos, kalcitos kitöltésű, csak mintegy negyedrésze esik 
a galenit, szfalerit, pirít, alárendelten kalkopirit összetételű ércre. A 
■ csapásirányú vágat nyugati végén az elválási irányok io5°-osba fordul
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nak át, valószínűleg itt a telér is megváltoztatja lefutásának irányát. A 
keleti vájvégen kilyukasztottak a 2 m-rel magasabban levő külszínig.

A külszíni térképezés adatai szerint ez a táró is az andezittömeg 
szélén van, így esetleg érdemes lenne a beható vágatot a homokkő hatá
ráig tovább hajtani.

S z e n t  G y ö r g y  t á r ó .

A Szt. György táró az előbbi tárótól mintegy 100 m-rel északkeletre 
a Bányapatak északi oldalán települt. (1. 1. ábra). A külszínen a táró 
közvetlen környékén csak kárpáti homokkő található. A tárószáj észak- 
nyugati oldalán 3200— 30° dőlés mérhető, a homokos, vékonypados 
rétegeken. A táró felett a rétegek lefutása zavart, a délkeleti oldalon 
pedig 1800— 750 irányú lap mentén, amely szerint a homokkő rétegei 
kisebb zökkenést szenvedtek, 10— 15 cm vastag pirittelér húzódik.

Az 550 irányú behatóvágat elején, az ácsolaton belül a délkeleti 
oldalban andezit van, mely a táró főtéjében 3000— 400 irányú lap mentén 
érintkezik a homokkővel. A tárószájtól kb. 10 m-re a délkeleti oldal kis 
betörésénél 400— 6o° lap mentén a táró egész szelvényébe andezit jön 
be. Ebben halad a táró kb. 5 m-t, majd teljesen homokkőbe jut és átáll 
a 285°— 6o° helyzetű homokkőrétegek csapásirányára. A behatóvágat 
egyenetlen, 15 cm-ig kivastagodó pirites, néhol szfalerites, kalkopirites 
zsinór mentén haladt, mely azonban nem azonos a tárószáj feletti 
kibúvásban ismerttel.

A csapásirányú táró délnyugati oldalában a hajláson túl még mint
egy 5 m-en megvan az andezit, majd a homokkő felé egyenetlen hullámos 
felülettel elvégződik. A homokkő változó szemnagyságú rétegei válta
koznak, dőlésük és a padosság vastagsága is igen változó.

Közvetlenül a táró elhajlásánál a délnyugati oldal andezitjéből jön 
fel egy 1400— 6o° helyzetű 25— 30 cm vastagságú tömött, piritet, kalko- 
piritet, szfaleritet és galenitet tartalmazó telér. Átvág a homokkőbe, 
irányát nagyjából megtartja, kiszélesedik 60— 80 cm-re, de meddő
zárványok jelennek meg benne.

A csapásirányú táró a 1350— 70°-8o° dőlésú telér 30 m-es szakaszát 
tárta fel. A telér fedőjét végig csaknem álló, hullámos felületű, határo
zott vetőlap alkotja. A mellékkőzet a feltárt szakaszon mindkét oldalban 
kárpáti homokkő ; annak homokosabb és agyagosabb fajtái váltakoznak 
benne. Eres ércimpregnációt, főként piritet, gyakran tartalmaz.

A telér mindkét oldalán hullámos felülettel határolódik el a mellék
kőzettől, vastagsága a főte és talp között rohamosan nő. A főtén 20— 40 
cm az átlagos vastagság, a talpig azonban egyenletesen 80— 100 cm 
átlagos vastagságig szélesedik ki a telér. Gyakoriak benne a limonitos 
málladékkal kitöltött odorok — inkább a főtén, de a talpon is.
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A telér uralkodó érce a durvakristályos pirit, amely kisebb üregek 
falát fennőtt kristályokban vonja be. Utána legjelentősebb a galenit, 
mely foltokban szalagokban dúsul a telér egyes részein. Valószínűleg 
a felszín közelségével és erős oxidációval áll összefüggésben az, hogy a 
galenit sok helyen szétporló. A szurokfekete, magas vastartalmú szfalerit 
ugyancsak szabálytalanul alkot fészkeket a telérben. Durvakristályos, 
mennyisége a galenité alatt marad. Kalköpirit szabadszemmel csak egyes 
helyeken ismerhető fel.

Az ércen mikroszkópi vizsgálattal a következőket állapíthattam 
meg : pirit főrészt idiomorf, feltűnő anizotrópiájú. Ebből jelentős
As" Sb"- tartalomra lehet következtetni. Az alárendelten megjelenő 
arzenopirit is alátámasztja ezt.

Szfalerit xenomorf foltok, igen sötét belső reflex-szel. Legtöbb apró 
cseppek ala <]ában kalköpirit kiválásokat tartalmaz. A cseppek sorosan 
helyezkednek el, néhol ragyobb foltokká olvadnak össze. Önállóan ritkán 
jelenik meg, körvonalai arra mutatnak, hogy a szfaleritet rezorbeálta.

Meddő telérásványok a kalcit és a kvarc, utóbbi hatalmas, fennőtt 
kristályokban is megjelenik.

Abból, hogy a telér egy határozott vetőlappal párhuzamosan húzó
dik, a telér hosszabb csapásirányú kiterjedésére lehet számítani. A 
telérnek a mélység felé vastagodása is biztató jel a mélyebb szintek 
kutatásához, bár ennyire hirtelen vastagodásnál lencsésedésre vagy szét- 
ágazásra is gondolhatunk.

K a i m  án t ár ó.

A felszínen térképezett kárpáti homokkő lejtőtörmelék alatt a táró 
ép, szürke andezitbe jutott, amely 1500 550 irányban vastagon pados. 
A kőzet elválási lapok mentén 1 — y2 cm-es kalcitos, gyengén érces bevo
natok jelentek meg. A táró ottlétemkor a talpon mért 11 m hosszúságig 
volt kihajtva.

M á r i a  t á r ó .

Ezt a tárót a Folyócska (Izvorul Râu, az 1 : 25.000-es térképen 
Valea Ţibleşului-nak jelölve) a Gargány (Vrf. Garganilor) -<j> 1543-tól 
délnyugatra eredő villás oldalvölgyének betorkolása alatt 100 m-rel a 
völgy délkeleti oldalán telepítették. A táró környezetében a felszínen 
csak kárpáti homokkő, még pedig annak finom homokos, magas mész
tartalmú fajtáj a található. A kárpáti homokkő rétegeinek dőlésirányában 
itt egymás mellett , kb. 15 m távolságra három tárót hajtottak. Ottlétem
kor ezek közül a középső volt bejárható, a hányóterek alapján ítélve ez 
lehetett a legmélyebbre kihajtva.

2 2 0



Kb. io  m-es behatóvágatból kb. 30 m-es csapásirányú vágattal egy 
I — 5 cm-es pirites eret nyomoztak. A3300 550 rétegdőlésű, erősen meszes 
kárpáti homokkőben a réteglappal párhuzamosan most már csak limo- 
nitos szivárgás figyelhető meg, a szivárgó víz a piritet teljesen elbon
totta.

A hányon a meszes kárpáti homokkő-mellékkőzeten kívül a réteg
lapok mentén pirittel csíkosán impregnált darabokat találtam. Akadt 
kvarcos telérkitöltés-szerü darab is, amelyben piriten kívül arzeno- 
pirit, kalkopirit és szfalerit kristályok ültek.

A kutatás semmi gyakorlati eredményt nem ígér.
Hogy az egész Cibles-környék bányageológiai elbírálásához adato

kat gyűjtsék, felkerestem más érckutatásokat is.

A l s ó  és  f e l s ő  I m r e  t á r ó .

Az előzőkkel kb. egyidős kutatás, J u n g  és G r i g o r i e  is említi :

Alsó Imre táró Au : o-5 g/t, Ag : 2<y5 g/t, Cu : — Pb : —  ( Jung)
Alsó Imre táró Au : —  Ag : 19 gt, Cu : —  Pb : —  ( G r i g o r i e )
Pelső Imre táró Au : nyom Ag : nyom Cu : — Pb : —  ( Jung)
Pelső Imre táró Au : 2-o g/t, Ag : 73 g/t, Cu : — Pb : —  ( G r i g o r i e )

A l s ó  I m r e  t á r ó .

Az Alsó Imre táró a Bölényes patak (Valea Zimbrului, Cibles völgy 
mellékvölgye) délkeleti eredő-ágának keleti mellékvölgye betorkolásánál 
fekszik. 900 550 rétegállású homokkőben a réteglapok mentén húzódó 
piritimpregnáció csapásán hajtották a kb. 15 m-es tárót. Az impregnált 
zóna néhol teljesen elvékonyodik, máshol y2 m-esre is kivastagszik. 
Harántrepedések mentén az ércesedés azokba is kiterjed. Sok helyen 
tartalmaz odorokat, ezek falán fennött pirit és kalkopiritkristályokcn 
kívül kalcit és barit jelenik meg. Az ércesedés csak távoli, gyenge kifutás
nak (Ausläufer) látszik.

F e l s ő  I m r e  t á r ó .

A Bölényes patak középső eredőágának első keleti oldalága elején 
hajtottak egy kb. 15 m-es behatóvágatot meddő kárpáti homokkőben, 
majd ebből észak felé kiágazva egy kb. 30 m hosszúságú vágatot, amely- 
lyel egy ioo° 7o0-os helyzetű 10— 30 cm vastagságú kvarcos arzenopirites 
telért nyomoztak, mely hasonló helyzetű homokkörét egek között helyez
kedik el.

Mikroszkóp alatt az ércen következőket lehetett megfigyelni : 
Arzenopirit főként idiomorf, nyúlt kristályokban jelenik meg, amelyek
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néhol rózsákat alkotnak. Anizotrópájuk igen élénk. Szfalerit xenomorf 
foltokban elég gyakori, belső reflexei feltűnően világosak. Legtöbbjében 
kiválások jelennek meg : helyenként tetraedrit, amelynek nagyobbak, 
karélyos körvonalúak a foltjai, gyakoribbak máshol a kalkofirit sorokba 
rendeződő apró cseppecskéi. A kalkopirit önálló szemeket elvétve alkot, 
ritkaság agalenit megjelenése is. Kermesit néhol alkot észrevehető fol
tokat. Ezeknek csak a közepét töltik ki nagyobb szemek, amelyeket a 
szegélyen rostok halmaza vesz körül. A  tűk a kvarcos alapanyagba is 
belenyúlnak. Erős, olajban különösen szembetűnő bireflexió : kékes
szürke, zöldesszürke, világosabb, rózsaszínes krém. Anizotrópia élénk, 
ibolyáskék, barnás, szürkés színek. Belső reflexek gyakoriak, néhol az 
egész felületnek vöröses fényt adnak.

A bányát az 1900-as évek elején művelték, egy nyáron át ráfizetéssel 
zúzó is dolgozott az ércen a Cibles-vclgyben. Az előfordulást azért tar
tottam megemlítendőnek, mert feltűnő, hogy kárpáti homokkőben, a 
legközelebbi andezitkibúvástól több mint 1-5 km távolságra, 1000 m 
magasságban élesen elkülönülő, aránylag magas hőmérsékleten képző
dött érc telére fut. Indokolt a telér mélységbeli folytatását és az andezit
hez közelebb, esetleges vastagodását feltételezni.

A C i b l e s - S ó s k á s  b é r c  (Vrf .  S t e g i o r )  g e r i n c  
É K  o l d a l á n  v é g z e t t  k u t a t á s o k .

Régebbi kutatások ezek is, melyekkel egy román érdekeltség 1939- 
ben újra foglalkozott.

A Vénhegy (Vrf. Prelucilor, Vrf. Tomnaticului) -<(>1464 csúcsától 
300 irányban 800 m-re a Kelemen-patak (Valea Călimănului) 
D-i eredőágainak egyesülésénél négy kutató tárót ta^ltam. A 
tárók a n h irányú patak oldalában voltak hajtva, valamennyi be
omlott már.

A legalsó táró hányóján annak a vastagpados, durvaszemű andezit
nek darabjait találtam, amelyet a tárószáj felett szálban is meg lehet 
találni. Erős átalakulást szenvedett kőzet ez, amelyben sűrűn találhatók 
a pirites, galenites, de leggyakrabban kalcitos apró hólyagkitöltések. 
A kőzet elválási lapjain pirit és galenit fennőtt kristályaiból 1 — 2 cm-es 
bevonatokat is találtam.

Az előbbi tárótól 60 m-re a völgyben felfelé találtam a következő 
tárót. Ennek hányóján a hólyagos andezit darabjain kívül kvarcos 
(vagdalt kvarcos) telérkitöltés darabjait is találtam, bennük porló 
markazit- és apró galenitfészkekkel.

20 m-rel feljebb a völgy két oldalán egymással szemben két kutató
táró volt, amelyek hányóit a patak már csaknem teljesen elmosta,, 
előttük érces darabot nem találtam.
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A telérnek, melyet a két legfelső táró közvetlenül a kibúváson 
elindulva csapásirányban nyomozott, a szomszédos, 7'1 irányú patakban 
is nyoma van. Kisebb kutatótáró és néhány érces darab jelzi, hogy az 
előfordulást onnan is megtámadták.

A hidrotermális hatásra átalakult és nemcsak pirittel, hanem galenit - 
tel is impregnált mellékkőzet biztató jel az ércesedés megítélésénél. A ki
búvások alapján ismert kb. 150 m-es csapásirányú kiterjedés komolyabb 
méretű ércesedést jelöl. A hányon talált darabok a telér ércgazdagságá
nak megítélésére nem elegendők. Ha a György telér mélység felé gazda
gabbnak bizonyul, a hasonlóság alapján ennek az előfordulásnak az 
alávájása is érdemesnek látszik.

A Kelemen patak keleti, a Szetnice (Vrf. Sitnitei)<j>i357 és Kelemen 
lába (Piciorul Cálimánului) -ф-1263 alól villásan eredő mellékvölgyében 
kb. 950 m magasságban is végeztek kutatásokat. A völgy alsó részéből 
idáig felhúzódó világos andezit és a sötétszürke, 3400 350 rétegzésű 
homokkő határán telepítették ezt a beomlott tárót. A hányon rendkívül 
gazdagon, fészkesen pirittel impregnált andeziten kívül teléres ércesedés 
darabjait is megtaláltam. Markazit és pirít mellett szfalerit és galenit 
van ezeken a darabokon.

Mikroszkópi megfigyelések : Eredeti érc pirrhotin volt, amelyet ere
deti anyagában megtalálni nem tudtam, jelenvoltát azonban az érc 
szerkezete igazolja. Kénfelvétellel a pirrhotin legnagyobb részéből, a 
lemezes szerkezet megőrzése mellett markazit lett. Néhol az átépítődés 
közbülső fázisa, a szerkezetnélküli vasdiszulfidtcmeg is megtalálható. 
Idiomorf piritkristályok mindkét előző fázisban gyakoriak. Hogy ezek 
átalakulás termékei-e, vagy primér kiválások, eldöntenem.nem sikerült. 
Ezeknek a piritszemeknek is élénk anizotrópiája van. Az elszórtan meg
jelenő arzenopiritkústáiyok tanúskodnak a rendszer A s"'-tartalmáról. 
A másik fontos érc a galenit, melyben a hasadások és kirepedezések 
irányai a környező markazitlemezek irányával megegyeznek s így való
színűsítik a galenit pirrhotinból való átépítődését.

Az érc az előbb tárgyaltakénál magasabb hőmérsékleten keletkezett 
ércesedésre utal. A hányótér alapján ez a kutatás semmivel sem remény
telenebb a többinél.

D. J u n g  erről a részről 2 m vastag telért és 3 g/t Au, 45 g/t Ag 
nemesfémtartalmat említ.

Az ércelőfordulások értékelése.

Általában az egész terület ércesedéseinek elbírálásánál figyelembe 
kell venni, hogy a Cibles környékén az effuzív kőzetek kihűlése és az azt 
követő hidrotermális működés a területnek kárpáti homokkővel való 
letákartsága miatt az ércterületeinken megszokottól eltérő módon ment
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végbe. Nem tudjuk ma pontosan megbecsülni annak a homokkőtakaró
nak a vastagságát, amely alatt a kihűlés végbemehetett. A szegilyi 
andezittömegek valószínűleg teljesen lefedetten hűltek ki, csak az erózió 
hozhatta őket részben napvilágra. A központi vulkáni kúp annyival az 
akkori térszín fölé emelkedett, hogy nagyrészt felszínre kellett jutnia, 
bár mint az ma is megtalálható maradványaiból következtethető, taka
rójának jelentős darabjait magával emelte.

A vastag takaróréteg a’ att kihűlő effuzívtcmeg környezetében a 
geoizotermák sokkal távolabb futottak egymástól, mint felszínig érő 
erupció esetén, így a hidrotermális fázisban az érckiváláshoz alkalmas 
hőmérsékletet a felszíntől számított nagyobb mélységben érték el a fel
szálló termák és az ércesedés mélységi zónái is egymástól széjjelebb 
húzódhattak, mint sűrűn futó geoizotermák mellett.

A Cibles környékén erős hidrotermális működés zajlott le. Ezt egy
részt az andezit hatalmas tömegeinek előrehaladott zcldkövesedése és 
kaolinosodása, másrészt a kárpáti homokkőnek az andezittől távoleső 
részeibe is eljutott erős kalcitos és érces impregnációk bizonyítják. Az, 
andez’t kőzettcmegének megbecsüléséhez szemléltető adatok láthatók 
a felszínen, a hatalmas kőzettömeg magmájából nagy mennyiségű 
könnyen illanó alkatrész távozhatott el. A mélyebben fekvő, nagyobb 
méretű ércesedést biztosra venni nem lehet, az előbbi adatok csupán annak 
lehetőségére világítanak rá.

A Cibles andeziterupcióinak idősorrendjére vonatkozólag eddig 
igen kevés adat áll rendelkezésünkre. A Cibles és a Bárány kőzete való
színűleg a legidősebb. A szegélyi andezittémegek ennél mindenesetre, 
de lehetséges, hogy az Árcser andezitjénél is fiatalabbak. Mint utóbbi 
effuziók, ezek tartották fenn az egész magmatömeg könnyen illanó 
alkatrészei számára az utat. Az eddigi adatok szerint a komolyabb érce- 
sedések a szegélyi andezittömegek és a kárpáti homokkő határán léptek 
fel. A központi andezittömegben és szegélyén lévő impregnációk at leszá
mítva, ielentősebb ércesedés tudomásom szerint nem ismeretes.

Általánosságban tehát az érckutatások további irányításánál a 
mélyebb szintek és andezit-homokkő kőzethatárok felkutatását lehet 
irányelvként alkalmazni. Egyelőre csak mintegy 15-—20 méteres szint
közzel kellene az alávájásokat megtelepíteni, hogy lehetőleg nem túl 
hosszú behatóvágattal tudomást szerezzünk a telérek állandóságáról, 
vagy esetleges javulásáról a mélység felé. Ha ezek a kisebb mélységi 
alávájások reménnyel biztatnak, lehet nagyobb méretű feltárásoKat 
tervbe venni, mint pl. a Mária táró továbbhajtásával a Gargány-Iharos 
(Păltiniş) gerinc belsejében feltételezhető andezit határának és az Imre 
tárói ércesedés gyökerének megharántolása.

A végzendő bányafeltárásokra vonatkozóan pontosabb javaslatot 
nem tehetek, mert az erősen benőtt terep a külszíni munkában igen
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hátráltatott. A telérek közül egyiket sem sikerült kibúvásban nyomon 
követnem. Az ércesedések kiterjedésére vonatkozóan magam is csak a 
bányafeltárásokban szerezhettem adatokat és azokat csak a közethatá- 
roknak megközelítő pontosságú megállapításával egészíthettem ki.

Részletekbe menően az egyes teléreket csak jó átlagpróbák alapján 
lehet majd elbírálni. A régebbi elemzésekben oly nagyok az ellentmondá
sok, hogy azok megbízható átlagértékeknek nem tekinthetők. Legújab
ban a nagybányai bányaigazgatóság központi Vegyelemző hivatala az 
alábbi két nemesfém meghatározást bocsátotta rendelkezésemre : 
(752/1942. sz. kémlejegyzék)

Szt László táró pirites telérdarab..................Au 2 g/t, Ag48 g/t.
Szt Anna táró, pirittel hintett sötét andezit Au 0-5 g/t Ag 7 g/t.
Ezekből arra vonatkozóan nyertem támpontot, hogy a mellék

kőzet ímpregnációinak a piritje a telérekével valószínűleg azonos érc
képződés terméke és az is nemesfémtartalmú, tehát a műrevalóság 
mértékét gazdagabb impregnációk is megüthetik.
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