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(5 térképvázlat —  i. ábra.)

A m. Iparügyi Miniszter 91.818/X./1941. sz. rendelete alapján 
a m. áll. Földtani Intézet Igazgatója megbízott az erdélyi ércbejelenté
sek helyszíni vizsgálatával. Feladatunkat a rendelkezésünkre álló rövid 
idő alatt teljes egészében elvégezni nem tudtuk, a Gyergyószentmiklóstól 
délkeletre fekvő bejelentések helyszíni vizsgálata elmaradt.

Az alábbiakban a megvizsgált ércelőfordulásokat három csoportban 
tárgyaljuk :

I. Az első csoportban azokat az előfordulásokat foglaltuk össze, 
melyek már az előzetes vizsgálat alapján is művelésre érdemesnek lát
szanak.

II. A második csoportban azokat az előfordulásokat foglaltuk össze, 
amelyeknél az érc jelenlétét meg lehetett állapítani, a lelőhely gyakorlati 
jelentőségét elbírálni azonban csak további kutatások útján lehet.

III. A harmadik csoportban azokat az előfordulásokat foglaltuk 
össze, amelyek érckészlete már az előzetes vizsgálatok alapján is jelen
téktelen, vagy a bejelentés hozzánemértők félreértésén alapult.

I. C s o p o r t .

Borsabánya-környéki ércelőfordulások. (1. sz. térképvázlat.)

I .  Toroiaga telércsoport. A kristályos pala környezet fölé emelkedő 
1931 m-es Toronyága-kúp (Toroiaga) tömegének nagyobb részét 
öregszemű dacit alkotja. Déli és délkeleti lejtőjén, az Esztena-csúcs 
(Stana lui Vertici) K-i oldalán 0 - 1812 alatt, ahol a kristályos pala csak 
alárendelten jut felszínre, hét párhuzamosan futó telér kibúvása isme
retes.

A telérek 10— 200 csapásirányúak, a szélsők között 1000 m víz
szintes távolság van. Az egyes telérek vastagsága 1 m körül ingadozik
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és 70— 8o°-kal dőlnek К-felé. A kibúvások 1000— 1600 m magasságban 
találhatók.

A mult századvégi kutatások 6 telért találtak feltárásra érdemesnek. 
Ezek ENy— DK-i sorrendben (kibúvásban felülről lefelé) Mihály, Kata
rina, Zsófia, Őrangyal, Kisasszony és Stefánia telérek. A telérek kifej
lett, éles határlapok között futnak és az eruptivum határán túl a krisz- 
tallinban is folytatódnak. A nagyobbrészt karbonátos, alárendelten 
kvarcos telérkitöltés szalagosán váltakozik az érccel.

Az uralkodó érc pirít, mely a telérrendszer egyes részein kizárólagos 
ércesítő anyagként lép fel. Mellette szfalerit, galenit, kalkopirit, arzeno- 
pirit és bournonit az ércesedés gyakoribb ásványai. A  telérek feltárása 
nem enged mély bepillantást a telérek fémeloszlásába. Eddigi művelé
seknél minden esetben a nemesfémtartalom hozta meg a hasznot. Ipari 
fémek egyedül a Zsófia és Mihály telér egyes részein jelentősek. A szfa
lerit, galenit, kalkopirit nem állandó vendégei a teléreknek, néhol külö
nösen feldúsulnak, máshol csaknem teljesen háttérbe szorulnak. Hintett 
arzenopirit a pirít állandó kísérője, bournonit néhol a galenit-kalko- 
pirittel társul.

Mikroszkópi vizsgálathoz a Stefánia és Mihály telérekből állt minta 
rendelkezésünkre. Részletes vizsgálatukra nem volt alkalmunk. A több
nyire idiomorf arzenopirit és pirít kétségtelenül az első érckiválások. 
Kalkopirit és szfalerit követi őket időrendben. A szfalerit meglehetősen 
sötét, 10% körüli Fe-tartalmú. Egyes részein feltűnően sok kalkopirit- 
zárványt tartalmaz. Ezekkel azért tartjuk érdemesnek bővebben foglal
kozni, mert érdekes szerkezetet sikerült rajtuk megfigyelni.

Kétféle szfalerit-kalkopirit rendszert lehetett a megfigyelt ércben 
élesen elkülöníteni. Az egyik az általánosan ismert szételegyedési rend
szer, melyben a szfalerit rendezetlenül elszórt, vagy néhol sorokban ren
deződő cseppek, esetleg csíkok alakjában tartalmazza a kalkopiritet.
Ez a kalkopirittartalom csak a szfalerit kiválási és megszilárdulási hő
mérséklete közé eső kalkopirit-oldhatóság különbségének felel meg, 
tehát 4— 5% alatt marad. Egy másik, független rendszer, mely kristály
tani irányokkal (szfalerit hasadási lapok) határolt zónákat alkot az előbbi
ben, közel 40% kalkopiritet tartalmaz és igen érdekes szerkezetű. Egy
másra merőlegesen elhelyezkedő, vagy egy uralkodó irányba rendeződő 
kalkopiritlemezek a zóna szfalerit-alapanyagának majdnem felét teszik. 
Szerkezetét tekintve, ez a rendszer minden valószínűség szerint 
egy ZnS— CuFeS-rendszer megszilárdulása. Hasonló szerkezetet ír le 
a dakotai Black Hills érceiből S c h w a r t z  G. M.. (Paragnesis of iron 
sulphides in a Black Hills deposit. Economic Geology. X X X II. No. 6. 
1937. p. 810— 825.)

G r u n e r J. W. szerint (Structural reasons for oriented intergrowth 
in some minerals., American Mineralogist. XIV. 1927. p. 227.) a szfalerit 4
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kalkopirit irányított összenövésének rácsszerkezeti alapjai vannak. 
A szfalerit hexaéder és a kalkopirit (ioo) (II. r. prizma) és (ooi) (bázis) 
lapjain az S-atomok közel egyező távolságban helyezkednek el, így 
összenövésük ezekben az irányokban lehetséges. A rendszer eutektikum- 
s~ erűségére csak az utal, hogy az általunk megfigyelt és S c h w a r t z -  
nál leírt rendszerek közel egyező összetételűek.

A két rendszer —  továbbiakban szételegyedési és összenövési rend
szer —  független egymástól. A szételegyedési rendszer kalkopiritcsepjei, 
ha éppen az összenövési rendszer zónájába esnek, abban idegen testek
ként foglalnak helyet. Az összenövési rendszer lemezeinek sűrűségét 
és elhelyezkedését nem befolyásolják, azokkal egybe nem olvadnak. 
Más a helyzet a nagyobb kalkopirit foltokkal, amelyekről éppen külö
nös megjelenésük alapján feltételezzük, hogy a rendszernél idősebbek. 
Az összenövési rendszer képződésében ezek anyagukkal résztvehettek. 
Rezorbciós, kimart szegélye van nemcsak a zónába eső, de még annak 
közelében elhelyezkedő kalkopirit foltoknak is. Vannak az összenövési 
rendszeren olyan kalkopirit foltok is, melyek a rendszerrel egyidősek
nek tűnnek. Ezek a CuFeS-ban gazdagabb részeken kalkopiritlemezek 
összeolvadása útján keletkezhettek. Ezek szegélye rojtos, az összenövési 
rendszer kalkopiritlemezei irányában ágak nyúlnak ki belőlük.

A szételegyedési és összenövési rendszerek között bizonyos össze
függés és párhuzamosság van, annyiban legalább, hogy az összenövési 
rendszer zónái ott jelennek meg, ahol a szfaleritben a szételegyedési 
kalkopiritcseppek is a legsűrűbbek. Az összenövési rendszer zónái azon
ban elsősorban az idősebb korrodált kalkopirit-szemek közelében, 
gyakran azok szegélyével párhuzamosan helyezkednek el. Ez a kép arra 
enged következtetni, hogy a szfaleritben oldott kalkopirit mennyisége 
főleg a rezorbeált kalkopiritszemek közelében érte el azt a koncentrációt, 
amely a lehűlés során az összenövési rendszer kiválásához vezetett.

Szfalerit-kalkopirit szételegyedési rendszerekkel részletesen foglal
kozik S z t r ó k a y  K á l m á n  a gyöngyösoroszii ércek leírása során. 
(S z t r ó к а у  К. : A Gyöngyösoroszi-i ércelőfordulás mikroszkópiái 
vizsgálata. Matematikai és Természettudományi Értesítő. LVIII. 1939. 
p. 904— 916.) Szerinte ezek az összenövési formák mind a lehűlés mód
jától és sebességétől függő, változó kifejlődésű szételegyedési rendszerek. 
Általános fizikai-kémiai törvények és saját mikroszkópi anyagunk 
alapján mi szételegyedési rendszereket csak az összetétel bizonyos hatá
rai között tételezünk fel, ezen kívül irányított összenövésre visszavezet
hető szöveti formát is találtunk. A szételegyedési rendszerek összetételét 
feltétlenül megszabja a kiválás és megszilárdulás közötti oldhatóság
csökkenés.

A megfigyelt rendszerekre nem tartjuk érvényesnek R a m d о h r 
(Schneiderhöhn-Ramdohr : Lehrbuch der Erzmikroskopie. 2. kötet.
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IÇ31 • P- Iоб.) idézett megállapítását sem, hogy a szételegyedési és össze- 
növési rendszerek elkülöníthetők ne lennének. Éppen egymás melletti 
egymástól független kifejlődésük bizonyít amellett, hogy a rendszerek
nek nincs geológiai hőmérő-értékük, sem a kiválási hőmérsékletre, sem a 
megszilárdulás hőmérsék-területére és sebességére vonatkozóan. Abban, 
hogy szabálytalan cseppek, vagy kristálytani irányokban elhelyezkedő 
lemezek alakjában kerül egymás mellé a két fázis, az összetétel szerepe 
a hőmérsékleti viszonyoknál sokkal döntőbbnek látszik. Pontosabban 
ezt csak a ZnS— CuFeS-rendszer fázisdiagrammjának ismeretében lehetne 
értelmezni.

Diffúziós jelenségekre utaló megfigyelésünk nincs, azoknak a meg
figyelt rendszer kialakulásában jelentőséget nem tulajdonítunk.

A telérek kétségkívül érdemesek alaposabb kutatásra. A Székes p. 
(Par. Secu) 887 pontjától 400 m-el E-ra indított Imre altáró csak két 
telér keresztezéséig van kihajtva. Ennek továbbhajtásával érdemes 
lenne az egész telérvonulatot ezen, a legfelső kibúvásnál 600 m-el mélyebb 
szinten harántolni és meggyőződni a telérek függőleges kiterjedéséről és 
fémtartalmának állandóságáról. Mélyebb szintek megkutatása azért is 
ajánlatos, mert a magasabb szintekkel szemben a nemesfémek rovására 
az ipari fémek jelentős feldúsulása várható.

2. Makerlói bányászat. A Toronyága ENy-i lejtőjén a DK-i oldal 
teléreinek kibúvásától kb. 2 km-nyire jelentősebb teléres ércesedés isme
retes. Irányban a telér a toronyágai telérek egyikének folytatása s az 
egybeesés az elválasztó hatalmas krisztallintömeg ellenére is összefüg
gésre utal. A völgyet, ahol a régi kutatás az 1931 m Toronyága. csúcstól 
I  km-rel EEK-re folyt, Makerlónak (Mácarlau) hívják.

A völgy északnyugati oldalán kb. 10 m-es harántvágat van a 300 
csapású álló telérre hajtva. A telér 70— 100 cm vastag, vállapjai élesek, 
kitöltése 15 m csapáshosszban és 8— 10 m magasságban le van fejtve. 
Nem volt rá módunk, hogy a vájvégek vastag mállási kéreggel borí
tott felületét nagyobb darabon megújítsuk. Ércet szálban így nem 
láttunk.

A telér határozott tektonikus hasadékkitöltés, falain vízszintes 
elcsúszás nyomát, ott, ahol a telér a völgyet keresztezi, a külszínen is 
megfigyelhettük.

Az előbbi táró felett kb. 50 m-el, a völgy délkeleti oldalán csapás
irányú, jelenleg beomlott táró volt a telérre telepítve.

Az ércelőfordulás mellékkőzete igen erősen átalakult, durvaszemű 
dacit, mely kőzettelérként húzódik a kristályospalában. Leggyako
ribbak a csaknem teljesen kifehéredett, erősen elkováscdott darabok, 
találni kevésbbé kovás, kloritosodott, kaolinoscdott darabokat is. 
A hányon bőven kerültek elő különböző mértékben érccel, főként pirittel 
impregnált kőzetpéldányok is.
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Telérkitöltésként is csak az elkovásodott mellékkőzet nevezhető 
meg, mást a hányókon nem találtunk. A fehéres, gyakran laza, morzsá- 
lódó kitöltésben az ércek nagyobb szemek, foltok alakjában jelennek meg, 
kristályaik gyakran idiomorfok. Galenit a leggyakoribb érc, utána pirít, 
kalkopirit és alárendelten szfalerit következik.

A telérhasadék éles és kifejezett volta is valószínűvé teszi, hogy a 
telér nagyobb kiterjedésben esetleg a Toronyága-i telérekig követhető, 
a mellékkőzet igen erős elváltozásai pedig jelentős hidrotermális tevé
kenységről tanúskodnak. Kézenfekvő tehát ezen a területen komolyabb 
ércesedést feltételezni. A felhagyott tárók újranyitásával nem túlnagy 
anyagi áldozatok árán biztos adatokat nyerhetnénk az előfordulás 
megítéléséhez.

3. Cisla-völgyi bányák. Az Elős-patakba (Râul Cisla) Borsabányá- 
tól keletre 2-5 km-re beömlő bővizű patak völgyében, az Oldalsar
kától (Coltul din Faţa) nyugatra két ércelőfordulást vizsgáltunk meg. 
Az oldalvölgy torkolatánál szénsavas, vasas ásványvíz fakad.

a) Rudolf-hánya. Az említett oldalvölgy torkolattól számított 2. 
nyugati mellékvölgyében (1333 m ponttól lefutó völgy) gyenge pirites, 
kalkopirites telérkibúvás van. A környéken igen elterjedt pisztacitfoltos 
zöldkövesedett dacit a mellékkőzet. Alapanyaga csaknem teljesen kris
tályos, benne a plagioklászok és az amfiból középnagy beágyazásai talál
hatók. Ebben a kőzetben néhány cm-es kalkopirit erek húzódnak 1950 
csapással. Velük párhuzamosan egy elkvarcosodott, kevéssé zöldköve
sedett, pirittel impregnált zóna húzódik a dacitban. A helyszínen szerzett 
értesülés szerint e zóna mellett vastagabb kaolinos ereket is tártak fel. 
A telérecskék alá az oldalvölgyből, valamint a mellékvölgyből néhány 
méterrel a kibúvás alól, tárókat hajtottak. Csak az utóbbi volt járható 
25 m hosszúságban. A vékony érces ereket ebben is láttuk. Az oldal
völgyből hajtott táró hányóján a pirites, kalkopirites darabokon kívül 
néhány magnetittel hintett, tömör, kvarcos darab is került elő, melyek 
gyengébb kontakthatásra utalnak. Ez a táró, hányóteréből ítélve, a kibú
vásban ismert telérecskéken túl lehetett kihajtva. Az ércelőfordulás nem 
tekinthető gyakorlati fontosságúnak.

b) Pinhotin-lencsék előfordulásai. Az előbbi oldalvölgyben, az Oldal
sarok Ny-i lej tőjén, az előbbi előfordulástól mintegy 8oom-rel Ê K -ге, köz
vetlenül a völgytalpon grafitos fillitbe ágyazott pirrhotinlencsék kibúvása 
ismeretes. A palásság síkjában elhelyezkedő i -5— 2 m maximális vastag
ságú és 4— 5 m hosszú két lencse található itt, vastag mállási kéreggel 
borítva. A nagyobbik, alsó lencse DNy-i végénél egy kettéágazó, rövid, 
elárasztott táró indul a fillit csapására merőlegesen.

A pirrhotin 2— 3 mm-es szemekből áll, tömött, meglehetősen homo
gén. A gyakori ikerlemezesség a reá hatott erős nyomás következménye.
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A repedések mentén előrehaladó markazitosodás kezdeti szakaszban van 
még és mállási folyamatnak tekinthető.

A völgy Ny-i oldalán a pirrhotinelőfordulással szemben andezit
sziklák találhatók, 20 m-rel feljebb már kvarclencséket tartalmazó fillit 
van szálban.

A helybeli lakosok szerint a völgy felső szakaszán még több hasonló 
előfordulás ismeretes. Tekintettel a lencsék kicsinységére és előfordulásuk 
szabálytalanságára, a kutatás ezen a területen nem látszik indokoltnak.

Az Elős-p. völgyén felfelé haladva, az Oldalsarok felett az útmenti 
sziklákon megfigyelhető a dacit áttörése a filliten. A két kőzet érintkezési 
lapja 6o° felé 650 dőlésű.

A Malom-patak (Par. Moriï) beömlése előtt az út éles kanyarulatá
ban a fillitben dacittelér figyelhető meg. A dacittelérben a telér 335°-os 
csapásával párhuzamosan elrendeződött fillitzárványok vannak.

A Sándor-forrás szénsavas, kénhidrogénes, vasas ásványvíz, fehéres 
kvarcitpalából tör fel.

4. Borló (Bárloia) bánya. Az Elős-patakba Borsabányától kb. 6’5 
km-re az igen bővizű Kőtörő-patak (Par Cătăramei) ömlik. Ennek torko
latától számított első Ny-i mellékvize a Borló-patak, mely a hasonló nevű 
bánya mellett folyik el.

Huzamos művelés után felhagyott bánya, a hányótérböl többszáz 
méternyi kihajtásra lehet következtetni. Állítólag vízbetörés miatt állt 
le a bánya, a megkezdett altáró kihajtásához nem volt a vállalkozásnak 
fedezete. Valamennyi táró elfullasztott. Ércdúsító berendezésnek nem 
találtuk nyomait.

Egészen világos, fehéres szericitpalához kötött pirittelepre telepí
tették a bányászatot, a tömzsöt 50 m szintközben tárták fel. A hányon 
néhány t. érc látható. Tömör, alig szennyezett érc, túlnyomó része meg
lehetősen aprószemű,idiomorf pirít. Szinte elmaradhatatlan kísérője az 
apró szemekben hintett szfalerit. Az egész tömegnek mintegy 20%-át 
teszi, sötétszínű, magas vastartalmú. E két érc között korkülönbséget 
megállapítani nem sikerült.

Utólagos beszivárgás termékei a hézagokat kitöltő galenit és kalko- 
pirit. A galenit a szfaleritet néhol meg is támadta, amint az a körvonalai
ból pontosan kivehető (1.1. ábra. ззооЫ.). Tekintettel keletkezésük körül
ményeire, ezek az ércek nincsenek a tömzsben egyenletesen elo
szolva, foltonkint jobban feldúsulnak, máshol csaknem teljesen hiá
nyoznak.

Bejárható feltárások hiányában az érckészletről itt sem lehetett 
fogalmat alkotnunk, a külszínen azonban komoly bányászat nyomai lát
hatók, amely aligha aknázta ki teljesen az előfordulást. Korszerű érc
dúsítással a piriten kívül bizonyosan a Cu, esetleg Pb is kitermelhető, 
így az előfordulás kutatásra feltétlenül érdemes.
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5- Guraboj bánya. A Borsabányától EK-re, ENy-DK irányban 
húzódó őramező (Lunca Ceasa) gerinc DNy felé kinyúló 1805 m-es 
Kecskelába (Piciorul Caprii) nevű orrán, a háromszögelési ponttól 
I  km-rel nyugatra, 1300 m magasságban az előbbihez igen hasonló, még 
kiterjedtebb bányászat nyomai találhatók.

A Borsabányáról ide felvezető szerpentinút mentén világos dacit 
található szálban, melyet sötétszínű andezittelérek törnek át. Három 
táróval, melyek közül jelenleg egy sem járható, kb. 100 m-es szintközben 
tárták fel a kvarcitpalában levő pirittelepet. A hányótérből, valamint a 
még meglévő kötélpályaoszlop alapozásokból huzamosabb és nagyobb 
üzemi bányászatra lehet következtetni.

Az érc a borlóihoz igen hasonló, ugyancsak piritet, szfaleritet, 
galenitet és kalkopiritet tartalmaz. Itt még gyakoribbak a kalkopiritben 
gazdag foltok, mint az előbbinél.

Az előfordulást, mivel a bányászat nem az érckészlet lefejtése, 
hanem lavinapusztítás miatt maradt abba, ugyancsak érdemesnek tart
juk a további kutatásra.

6. Feketepataki bánya. A Székes-patak (Par. Secu) 1004 m-es pont
jától 500 m-rel D-re, a Feketepatak betorkolásánál, 5— 10 cm-es kalko- 
pirit, pirittartalmú telérre telepített kutatás van. Harántvágatot haj
tottak a kibúvás alá és a telért csapásirányú vágattal mintegy 20 m 
hosszban lefejtették.

A mellékkőzet ép, szürke dacit, ÉK-DNy irányú vállapok figyel
hetők meg benne. A telérkitöltés kvarcos, kalcitos, sok üreggel. A kalko- 
pirit és pirit idiomorf, meglehetősen nagy kristályokban jelenik meg, de 
nem teszi ki a telér 10%-át sem.

A telér a toronyágai telérrendszer szegényes kiágazása, gyakorlati 
szempontból az előfordulás figyelmet nem érdemel.

7. A felkeresett ércelőfordulásokon kívül a következő három fon
tosabb kutatásról szereztünk még értesülést:

Púi bánya, a Szép-dűlőnek (Dealu Frumos) a Vinyeszér-p. (Valea 
Viniseara)<>8g8 m-es pontjához lehúzódó mellékgerincén kisebb pirit- 
kutatás.

A Kőtörő-pataknak a Borló-patak beömlése feletti szakaszán pirit- 
és nemesfémkutatás.

Az Elős-pataknak a Kőtörő-patak beömlése feletti szakaszán pirit 
és kalkopirit után kutattak.

Borsabánya környékének rendkívül érdekes földtani viszonyairól 
már néhánynapos rövid tartózkodás alatt is érdekes kép alakult ki. 
Borsabányától délre emelkedő Bagoly-szikla hegyen (Piatra baici) 
megfigyelhető volt, hogy a Radnai-havasok előterének kréta-eocén 
sorozata rátolódott a Máramarosi-havasok kristályos paláira.
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A Bagoly-sziklának az Elős-völgy (Cisla-völgy) felöli oldalán erő
teljesen gyűrt grafitos fillit fölött nummulinás, krinoidás eocén mészkő 
következik, melynek a grafitos palával érintkező alsó része fehér már
vánnyá alakult át. A nummulinás mészkő felett csillámcs homokkő- és 
márgarétegek következnek.

Az Elős-pataktól északra a Botos (Botiţa) gerinc orrán fehér már
vány és alatta fillitréteg van feltárva.

Ügy az Elős-patakban, mint a Székes-(Secu)patakban megállapít
ható, hogy a fillitet hatalmas dacittömegek törik át, melyek helyenkint 
a fillitből leszakított zárványokat tartalmaznak. A dacittömeg helyen
kint erősen zöldkövesedett, epidotosodott, rendkívül durvaszemű, alap
anyagot alig tartalmaz. Mindezek a jelenségek arra mutatnak, hogy a 
daciterupciók itt nagyobb tömegekben, valószínűleg nem a felszínen 
merevedtek meg. A dacittömeget sötétszínü andezittelérek járják át. 
A fiatal vulkánosságnak nyomai szénsavas források alakjában jelent
keznek, Oldalsarok-völgy (Kolbul-völgy) és Sándor-forrás.

A Székes-patak fejénél lévő hágón újra kristályospalák jelentkez
nek és észak felé lehúzódnak a Vasér-völgyig. Bcrsabánya környékére 
vonatkozó megfigyeléséről 3 szelvényrajz kíséretében F ö l d v á r i  A., 
P á v a i - V a j  n a  F. »Felső-Izavölgy környékének geológiája« című 
előadásához való hozzászólásában számolt be. (Beszámoló a Magyar 
Földtani Intézet vitaüléseinek munkálatairól. V. 1943. 6. füzet,
P- 353— 355•)

Ügy gyakorlati, mint tudományos szempontból rendkívül fontos 
lenne elsősorban Borsabánya közvetlen környékének, a 4973/2 térkép
lapnak, továbbá a tőle északra lévő 4873/4-es lapnak, valamint a keletre 
lévő 4974/1 és 4873/3 jelű I  : 25.000-es térképlapok közel eső részét 
földtanilag térképezni. Az ezen lapokra eső Máramarcsi- havasok 
délkeleti részének felvétele így csatlakozna K r ä u t n e r  A.-nak 
a Radnai-havasokról készített térképéhez. II.

II. C s o p o r t .

A) Radnalajosfalva-környéki ércelőfordulások. (2. térképvázlat.)

I .  A Beretélő (Bretila) hegy déli oldalán, a Kerek-mező (Poiana 
Rotunda) 1541 m ponttal szemben, kb. 1200 m magasságban régi bányá
szat nyomai találhatók. 100 m-es szintközben telepített és már beomlott 
két csapásirányú táróval és egy kutatóárokkal a paragneiszben vonulatot 
képező magnetitlencséket tárták fel. A vonulat csapása a paragneiszével 
egyező 330— 35Q° közötti. A bányákat a XIX. század végén M a n z 
osztrák vállalkozó művelte.
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A paragneisz apró-és durvaszemű, csillámban gazdagabb és szegé
nyebb típusokat vegyesen tartalmaz.

A tárók hányóin a kitermelt érc maradéka még megtalálható. 
Tömött, apró- és durvaszemű tiszta magnetit, hematittal vegyes és 
túlnyomólag hematitból álló darabok ; kvarcszemeket tartalmazó ércek 
és ércbehintést tartalmazó mellékkőzetdarabok egyaránt találhatók. 
A hematit legnagyobbrészt másodlagos, martitosodás révén keletkezett. 
Néhány pirites darabot is találtunk.

A magnetitlencsék vonulatát feltárásokkal kb. 3 km hosszúságban 
követték. A feltárások elszórtságából és a hasonló bukovinai előfordulások 
ismert szelvényéből (B. W a l t e r :  Die Erzlagerstätten der südlichen 
Bukowina. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. Wien. XXVI. 1876. p. 345.) 
következtetve, nem lehet a vonulat mentén nagyobb összefüggő érckész
letet remélni, bejárható feltárások teljes hiánya miatt azonban kizárni 
sem lehet. A terület mágneses geofizikai felvételre érdemes lenne.

2. A Cibó-pataki határvadász laktanyától Ny-ra a Kis Cibó-patak 
(Izv. Cibeul mic) torkolatától É-ra emelkedő 1278 m magas gerinc alján, 
közvetlenül az országút felett Mn-érc kutatások vannak. Az országút 
feltárásában fillit, a hegyoldalban fehér márványrétegek találhatók. 
A fillitbe az ottlakók szerint 310  ̂ irányú vonulatban gyenge oxidos 
Mn-érc települt. Sem minőségileg, sem mennyiségileg bányászatra nem 
alkalmas. Hasonló típusú és keletkezésű, de jelentősebb a közeli buko
vinai Jakobény-i előfordulás (B. W a l t e r ,  loc. cit.).

3. A közlekedési útvonalat képező Cibó-pataknak az 1 : 25.000 tér
képen Cimbora-patak (Cimbroslava) néven jelölt, a helybeliek által 
Kanál-pataknak nevezett mellékvölgyében régi bányászat nyomai talál
hatók. A Cimbora-patak völgyében vezető út mentén, a völgy D-i 
oldalán, a patak torkolatától 1 km-nyire az Omlás-tető (Derimoasa) 
1457 m-es pontjától kiinduló E-i irányú patak betorkolásától K-ie, 
1700 irányú beomlott táró található. A Cimbora-patak torkolatánál 
2000 felé dőlő márvánnyá alakult mészkőrétegek, a bánya környékén 
pedig fillit van feltárva.

A táró előtt talált darabok alapján az előfordulás telér, túlnyomóan 
kvarcos, részben ankerites telérkitöltéssel. Karbonáthoz kötve galenitet, 
kvarccal piritei, kalkopiritet, szfaleritet tartalmazott. A tárót ólomércre 
hajtották, mely hallomás szerint újjnyi vastag, elágazó erekben volt 
található. A táró előtt a völgyben zúzómű állott, az emellett talált 
meddőhányó kiterjedése nem enged tartós bányászatra következtetni.

Állítólag a Cimbora-pataktól E és D-re levő párhuzamos völgyek
ben is találtak Pb-érc nyomokat.

Az említett táróval szemközt, a Cimbora-patak E-i oldalán több régi 
hányó van, melyeken azonban csak meddő telérkvarcot találtunk. 
Hallomás szerint pirit után kutattak, állítólag a völgy szintje alatt
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aknákban megtalálták az ércet. A Cimbora-pataki ércelőfordulások gya
korlati eredménnyel nem biztatnak.

Néhány szóval érdemes megemlékezni a Cibó-patak mentén észlelt 
feltárásokról. A Cibó-patak torkolatánál jobb oldalon durva kavi
csokat tartalmazó fillit, valamivel feljebb csillámos kárpáti homokkő 
kerül felszínre. Tovább felfelé a völgyön erős préselés nyomát mutató 
kristályos mészkő jelentkezik. Helyenkint a kristályos mészkő közé 
ismét egy-egy fillitzóna iktatódik, ami a vidék pikkelyes szerkezetére 
utal. Ügy látszik, hogy a bal oldalon levő hatalmas mészkőszirt a 
jobb oldalon levő fillitrétegek fölé van tolva egy, látszólag a Cibó- 
patakkal párhuzamos sík mentén. A Cibó-patak torkolatától számított 
első nagyobb mellékvölgy táján vörösszínű, zölderes, homokos márga- 
rétegek találhatók, melyek helyenkint a bal oldalra is átnyúlnak. 
A márga mikropaleontclógiai vizsgálatát M a j z o n  L á s z l ó  
végezte, Globotruncand-s fauna alapján megállapította a márgák felső
kréta korát. A vörös márgarétegeket egy meredeken álló mészkőszirt 
döfi át, míg a mészkőszirt rétegei igen meredeken állanak, addig a márga- 
rétegek sokkal laposabb dőlésüek. A mészkő néhol telj esen fehérszínű 
márvány, melyben helyenkint vékony kvarcrétegek helyezkednek el, 
néhol sötétszürke lemezes és kovás.

4. A Radnalajosfalva feletti Esztenás patakból (Izv. Stănişoarei) 
bejelentett piritelőfordulás a bemutatott minták szerint bányászati 
szempontból semmi figyelmet nem érdemel. Csupán egy gneiszszerű 
kőzetben található piritbehintésről van szó.

5. Ólomércelőfordulást jelentettek az Aranyos Beszterce Radna- 
lajosfalvától К-re eső Deák-patak (Păr. Deaca) nevű jobboldali mellék
vizének völgyéből is. Az előfordulás a bemutatott minták alapján a 
Cimbora-patakihoz mindenben hasonlónak tekinthető.

B) Gyergyótölgyes (Gyergyóholló) környéki ércelőfordulások.

I .  A gyergyóhollói Szárazvölgy (Valea Seacă) Iharos-patak (Par. 
Paltinului) (1. 3. sz. térképvázlat) mellékvölgyében 1000 m magasság
ban a völgy végső kettéágazásánál, Nagysarok (Pic. cel mare) 1244 m 
pontjától 500 m-re D-re meglehetősen kiterjedt bányakutatást talál
tunk. A völgytalpon három kutatótáróval és egy kutató aknával, a 
völgytalp felett kb. 20 m-rel még egy további táróval nyitották meg 
az ólom- és cinkércelőfordulást. A feltárások közül csak az utóbbit 
sikerült bejárnunk, a többi vízzel elárasztott, részben beomlott.

A feltárásoktól 70 m-re DNy-ra a porfiroid és a tőle Ny-ra levő 
fillit érintkezési lapja EK-DNy irányban keresztezi a völgyet. Meg
figyeléseink szerint az ércelőfordulás 258° irányú, 8o° dőlésű telérhez 
kötött, mellékkőzete a durvaszemű, savanyú porfiroid.
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A telér kibúvása is ismert, kitöltését kb. 15 m csapáshosszban és 
ugyanilyen magasságban egy 15 m-rel mélyebben a kibúvás alá harán- 
tul hajtott táró segítségével kiszedték. A telérüreg i -5— 2 m vastag
ságú, éles vállapjai vannak. A vájvégeken zöldesszürke, meglehetősen 
homogén, pirittel hintett telérkitöltés látható szálban, mely vékony- 
csiszolatának vizsgálata alapján törmelékes szövetű és teljesen elková- 
sodott kőzet. A részben aprószemű kvarcból, részben sugaras rostos
szerkezetű kalcedonból álló kőzetben az eredeti kőzet elegyrészeinek kör
vonalai még megfigyelhetők. Utólag, repedések mentén a kőzet pirittel, 
karbonáttal impregnálódott. Utóbbi többnyire jelentős vastartalmú.

Ércet szálban sehol sem találtunk, csak a völgy talpon levő tárók 
és kutatóakna hányóin. Ezek részben haránt-, részben csapásirányú 
vágatok, melyek ugyanazt a telért tárták fel mélyebb szinteken. Az 
érc tömeges, tömött szfalerit és galenit. A két érc egykorúnak látszik, 
a galenit mennyisége lényegesen alárendeltebb. A szfalerit színéből 
ítélve 10%-on aluli vastartalmú. A hányon talált darabok némelyik 
oldalán meglevő piritkérgek arra engednek következtetni, hogy ezek 
nagyobb, pirittel bevont érckonkréciók, »mugiyák« töredékei. Ezek 
az ércmuglyák rendszertelenül helyezkednek el a meddő telérkitöltés- 
ben. A kibúvás készletének lefejtése után az alsóbb szinteken, a hányó
kon heverő néhány q érc tanúsága szerint újból megütötték az ércet. 
Minthogy azonban ezeket a feltárásokat bejárni nem tudtuk, az érc
készletet a látottak alapján megítélni nem lehet.

A muglyatöredékeken kívül kvarcos, alárendelten karbonátos 
telérkitöltésben hintett érc is található. A karbonát többnyire ankerit. 
A mállási zóna lyukacsos telérkvarcán utólag keletkezett markazit 
kristályai ülnek.

2. Az Iharos р.-ban feltárt telér valószínű folytatása az innen 
három km-nyire KDK-re fekvő Baraszóvölgyi feltárás. Az Alsóhollótól 
induló Baraszóvölgy felső részén, a Bács-patak (Par. Bacei) és Sor
patak (Par. cu Linia) közötti 1077 m magas hegyorron 900 m magas
ságban két K-Ny irányú beomlott táró van. A mellékkőzet üledékes 
eredetű kloritpala, erősen préselt, vékonylemezes kőzet. Uralkodó 
elegyrészei kvarc, klorit, muszkovit. A hányon talált kloritpaladarabok 
között olyanok is akadtak, amelyekben a mikroszkópi vizsgálat kétség
telenül kvarcporfirból származó földpátszemeket mutatott ki. Ez a 
megfigyelés arra mutat, hogy az üledékes eredetű kloritpala anyagához 
a porfirkitörések hamuja is hozzákeveredett.

A hányon néhány érces telérdarab is található, ankeritben néhány 
cm-es galenitfészkek. A táróktól 100 m-rel ÊK -ге kloritos aprószemű 
porfiroid darabjai hevernek a hegyoldalban.

A Baraszó völgy keleti oldalán durvaszemű, igen savanyú, hálle- 
füntaszerű porfiroid látható szálban. Hasonló porfiroidot tártak fel.
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a Baraszó völgy Komámok (Valea Comarnicului) nevű mellékvölgyé
nek betorkolásától D-re, ugyancsak a völgy K-i oldalán.

Ez az ércelőfordulás az előbbinél sokkal jelentéktelenebb, csak 
az előbbi kiterjedésére szolgálhat útmutatásként.

c) Gyergyóbélbor-környéki csilldmelőfordulás 
(1. 4. sz. térképvázlat).

Gyergyóbélbor községtől ENy-ra, a Doborány sarka nevű gerinc 
DNy-i orrán fehér márvány és szürke mészkő található. A gerincen 
felfelé haladva andezitbombákkal teli andezittufa, majd lemezes, 
igen vékony, fehérszínű mállási kéreggel bevont piroxénandezit talál
ható a felszínen. A Doborány 1237 m magas csúcs, fehér márványból 
és szürke mészkőből áll. A csúcstól keletre levő nyeregben végződik 
a piroxénandezit. A nyeregből fakadó forrás völgyében csillámpala 
figyelhető meg, melyben 30— 40 cm vastag, majdnem kizárólag kvarc
ból és csillámból álló pegmatit található, a csillámpaláéval egyező 250 
irányú 22°-os dőléssel. A 4 x 4  cm nagyságot elérő csillámlemezek repede
zettek, hajlottak. Mikroszkóp alatt igen sok érczárvány látható bennük, 
elektrotechnikai felhasználás szempontjából tehát gyenge minőségű.

Kisérőásványok : turmalin, rózsaszínű K-földpát.
A mellékkőzet durvaszemű, gránátmentes, mezozonális csillámpala.
Bélbor község területén jelenleg igen sok vasas, C0 2-as, gyengén 

H2S -es ásványvízforrás található, melyek közül 9 foglalt, állandó hasz
nálatban van. A források T e l e g d i  R ó t h  K á r o l y  szerint a 
dolomitvonulatot határoló vetődésen helyezkednek el. (T. Róth K. : 
Über die Entstehung der Lignitbecken bei Bélbor, Borszék und Ditró.
K. u. K. Kriegsvermessung Nr. 1. 1918.)

d) Ditró-környéki földftátelőfordulás.

Helyszínen szerzett értesülések szerint a ditrói Tászok-patak völ
gyében földpátelőfordulás van. A lelőhelyet (a Tászok-patak völgyében 
levő 940 m-es ponttól D-re, a völgy K-i oldalán) felkeresve megálla
pítottuk, hogy a normális eleolitszienitben levő eleolitszienitpegma- 
titokról van szó. Ezek a pegmatit ok a szienitben szabálytalanul elosz
tott 20— 30 cm vastagságú slirek. Környezetükben ugyancsak szabály
talanul eloszlott repedések mentén a szodalittartalom is megnő az ele
olitszienitben.

A pegmatitban levő földpátok néhány cm-es nagyságúak. Közöt
tük eleolit- és amfiból kristályok találhatók és így nyers állapotban 
kerámiai célokra kevésbbé alkalmasak. Bányászatuk az előfordulás 
szabálytalansága miatt sem kedvező.
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e) Mezőhavasi ércelőfordulás —  (1. 5. sz. térképvázlat).

A Gyergyóalfaluról Parajára vezető műútnak a bucsintetői oldalán 
levő 79-3 km-től EENy-ra 3 km-re, a Felleszilása-Titkos mező (Poena 
Găinuşei) gerinc ÉNy-i oldalán kb. 1500 m magasan 130 m hosszú 
K-Ny csapású telérre hajlott táró található. A mellékkőzet átalakult 
andezittufa, melyet andezittelérek járnak, át. Harántvágatokban a 
telért közrefogó, pirittel gazdagon impregnált zóna mindkét oldalon 
kb. 6 m vastagságban figyelhető meg.

A telér csaknem álló, átlag y2 m vastag. Ácsolás miatt kitöltése 
csak néhol látható. Egy helyen érces, opálosodott andezittufát, másutt 
gazdagon pirites, kloritos andezitsalakot tartalmaz. A telér vállapjai éle
sek, tektonikus eredetre utalnak. A táró 100 m-e táján piroxénandezit lép 
fel és ezentúl a telért a bányaműveletekben nem tudták újra megtalálni.

A hányon a pirittel hintett kvarcos, kalcedonos telérkitöltésből is 
kerültek elő darabok, melyek szabadszemmel, de a mikroszkópi kép 
alapján is igen hasonlítanak a Nagybánya-környéki (Borpataki) ara
nyos telérkvarchoz. A helyszínen gyűjtött minta nemesfémtartalma 
2 g/t alatti. A telér odoraiban 4 cm nagyságot is elérő, mindkét ter
minális végén jól kifejlődött kvarckristályok vannak.

A bányaművelés kiterjedéséből, valamint a helyszínen maradt 
berendezésekből ítélve ez a vállalkozás csupán kutatásjellegű lehetett.

III. C s o p o r t .

A) A Telcs-i ércbejelentés megvizsgálása.

Telestől E-ra a Fiad-völgyben (Valea Fiadu) a Nyires-patak (Valea 
Mesteacănului) beömléséig megfigyelhető szálban a kárpáti homokkő. 
A Nyires-patak törmeléke már különböző andezitek görgetegeiből 
áll. A völgyben sós, szénsavas forrás fakad.

A völgynek a Bárány (Vrf. Branu) alatti sok ágra szakadásánál 1300—  
1400 m magasan zöldkövesedett andezitek vannak szálban, melyekben 
közel KNy csapású, piritbehintéses, világosabb slirek találhatók. Ezek 
képezték a bejjel entés alapját, így annak gyakorlati jelentősége nincs.

Az andezitben 1— 2 cm-től 10 cm-ig kivastagodó világosabb an
dezitinjekciók találhatók.

B) A Mákói bejelentés megvizsgálása.

Mákó községben a falu Ny-i végén levő D-ről Ê felé folyó patakban, 
ahol az az utat keresztezi, a patak hordalékában markazitkonkréciók fel- 
halmozódását észlelték. Ezeket a markazitkonkréciókat nyilván a patak
ban jó feltárásokban található középső eccénkori terresztikus tarka 
agyagrétegekből mosta ki a patak. Gyakorlati jelentőségük nincs.
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