
M e ta le  p r e ţ i o a s e  în munţii H a r g h i t e i

Cel mai tînăr şi cel mai frumos şir vulcanic al Eu rop e i, mun ţii Har
ghitei, mult timp era cunoscut ca un munte, care e compus numai din 
andesit. Cu perfecţiunea mineralogiei s-a putut dovedi, că materialul lui 
e compus din mai multe specii de andesit.

Chiar în anul 1878 F. Herbich s i mai tîrzi .1 în anul 1895 N. Palfv au 
putut să facă un bun rezumat despre varietatea compoziţiei minerale a 
munţilor Harghitei. Continuatorul acestor cercetări, I. Szádeczky, în parte 
pe baza cercetărilor sale proprii, în p arte pe baza ma teri a l ului adunat 
de mine a p utut să facă o idee clară despre rna terialul a si m i lat din mun
tele de bază, dînd ?stfel un tip de amestecă tura. Rezultatele acestor cer
cetări n-au fost publicate, însă în manuscris sînt gat a pentru tipar.

Secţiunile geologice executate in ultimii decenii au făcut posibil să 
fie clarificată nu numai compoziţia structurală destul de complicată a 
acestui şir vulcanic, (3, 12, 13, 19, 20, 26) dar şi rolul destul de variat 
al dizolvări i, care a luat fiinţă în urma efectelor ulterioare ale activităţii 
vulcanice ( 5, 8). Mai ales cpi cet a rea izvoarelor de b orvi z . a -dat o c a z i e 
pentru observarea unor fapte, al căror rol a avut o mare însemnătate în 
formarea concepţiei noi.

Pînă în ultimul timp părerea generală era, că din munţii Harghitei 
metalele lipsesc cu totul. E cunoscut că chiar din epoca primitivă fierul 
era scos din munţii I-Iarghitei, însă acest fapt n-a fost luat în considerare, 
fiindcă nu era socotit ca material competent în acest şir vulcanic.

Fierul, găsit sau ca limonit sau ca sferosiderit, totdeauna a fost tratat 
în legătură cu chestia borvize lor. ■

Era cunoscut de un secol că la muntele „Kakuk“ se găsesc plăci de 
hematit, dar nimeni n-a gîndit la acel lucru, că activităţi geochimice, c<;tre 
se fac şi în zilele noastre, cum e activitatea borvizelor şi a geizirilor, ce 
însemnătate au în n a şterea metalelor.

Fapt cunoscut la analiza naşterii staţiunilor de metal, că soluţiunile 
lichide în sta re fier b i n t e care i zbucn esc prin crăpătur i sînt purtăto r i i mine
ralelor care se depun în straturi superioare.

Soluţiil e fierbinţi, ca factori care produc minerale, iau materia lui lor 
în drum şi-1 depun cînd presiunea se micşorează, aproape de suprafaţa 
pămîntului. Mai întîi se depun metalele cele g rele, împreună cu c el e l a lte, 
care rămîn din cauza greutăţilor lor în solul;ie.

Dacă din acest punct de vedere privim şirul munţilor Harghitei ■ izvoarele 
calde (termale) care chiar în momentul de faţă sînt în funcţiune, rămăşi-

98



ţele geiz i r i lor vechi, se p o a te observa, că activitatea de formare a m ine
ralelor e şi acum în funcţiune. Dacă luărn în considerarempariţia opalului 
în Harghita e evident, că aceasta arată nu numai prezenţa acidului de silice, 
darşi  p rezenţa met a l e lor. Pent ru d oved ire a • acestui f apt e destul să amintim 
prezenţa mercurului ( cinnaba r it) l îngă M ădă r a ş, . care a fost ex plo a tat şi 
în t i mpul st ă pîn i r i i p r inc i p i lor din Transilvania. ’
. Cu aceasta am şi ajuns la problema meta d lor  preţioase din munţii 

H argh itei. ■ .
Cercetări de comoară executate în Ţara Secuiască de săteni s - a u făcut 

■de aceea că toţi erau convinşi că în Harghita se află aur. Explicaţia 
acestui fapt e (5, 5) că la multe locuri mai ales în apr op i erea .izvoarelor 
de borviz s-a găsit pirită, luciul căreia a făcut ca sătenii să creadă că 
ace st metal e aur. Au şi încerc a t şi valorificarea „acestui aur“, d a r  fără 
rezultat, fiindcă p i r i t a conţine aur în cantitate mică şi obţinerea lui se  
face din mare cantitate şi cu un procedeu metalurgic. Totuşi aceşti cerce- 
tători au dteptate. Pe baza cercetărilor parţiale executate în ultimul timp, 
trebuie să acceptăm că în şirul Arrhitei se găsesc metale preţioase. Des
pre argint viu am vorbit mai sus . Papp Carol a dovedit, că în munţii 
Metalici în rocile vulcanice metale preţioase se găsesc numai în acele 
locuri, unde acestea trec pri n strat de ardezie cristalizată. In a r d ez ii m is
ia 1 iza te ma t e r i a 1 u 1 cu c on ţinut m e tat i c sau' metal u 1 cura t se găseşte ' în 
formă de i in pregn a re, se top e sc în lava ce iese afară şi d ev i n în lavă păr ţ i 
compon e nte p r i n tr-un proces n atura l. In unele locuri presiunea mai mică, 
d i f e re nţiere cu ocazia cind se răcesc aceste p ă rţi, fac separarea lor ca mi
nerale, niai a les c o n c e n t r a rea lor în u nele locuri. Aceste- pro c ese au pos i b i - 
litatea lor s i în Archita.

Ardeziile cristalizate lîngă satul Rac ajung şi la suprafaţă (13). Un 
alt şir de ardezie cristalizată era şi în interiorul Carpaţilor Orientali, din. 
care face parte şi şirul de ardezie cristalizată din era m esosoic ă al Munţilor 
‘Persanilor, şirul celălalt e în hotarul satului Tomeşt i şi la Balánbánya se 
întîlneşte cu şirul Carpaţilor Orientali. Existenţa acestei părţi, care a 
ajuns la supr a fa ţă, e dovedită de rămăşiţa ardezie cristalizate de lîngă 
Rac şi de masa cea mare cu granit de lîngă, Tomeşti şi Ineu ( 12). Dar 
este şi o altă dovadă. Masele de sare au 1 uat cu sine stîncile care 'erau la 
supraf a ţă . Din această cauză găs im pe culmea muntelui d e sare de la 
Praid b olov a n i mari de ardezi e cristalizată.

Bucăţi de ardezie găsim şi între dărămăturile, din care sînt făcute 
p latourile în jurul Harghitei. Prin urmare toate condiţiunile, care au avut 
un rol în n 2 ş t erea m e talului pre ţ i os în şirul munţilor eruptivi , din Ardeal, 
se găs esc şi în munţii Harghitei. Insă Harghita n-a putut să treacă pri n 
.acele transformări, care în partea apuseană a făcut posibil găsirea uşoară a- 
aurului.

O fază a metamorfozei e transformarea ulterioară a dărămăturilor 
c a re u mplă crăpăturile, fiindcă n-are acelaşi conţinut nici un t e lur. Meta
lul preţios e de obicei în interiorul mineralelor care formează. In această 
stare rămîne pîn ă cînd apa solului şi apa pîrîului prin crăpă tur i ajung la 
el, şi oxigenul împreună cu acidul carbonic desface minereurile, care for
mează telurul. Prin urmare, ia fiinţă un proces, care produce două grupe 
..ale minereurilor. Una rămîne la sup r a f aţă , ca produs de oxidaţie, cealaltă



în formă de soluţie prin crăpături se cufundă şi se depune. P r im a  grupă. 
formează zona de oxida ţie, în care materialul principal e limonitul, care 
multe ori conţine metal p reţios în stare naturală .  In Institutul de M i ne - 
ralogie din Budapesta e o bucată de limonit cu cristale de aur. Soluţiile 
care s-au depus în interiorul pămîntulu conţin multe minereuri, prifore 
care. se găsesc şi bucăţi de aur în stare n a tu ra lă . Se diferă 'mult de
ace astă zonă cu minereuri' diferite, zona care e as ezată mai adînc ,, Zona 
primară“. ’

Acest proces la Harghita n-a putut să se realizeze n i c i din cauza vîr s tei,. 
nici din cauza formei munţilor. E foarte just p ă rerea geologului Th. Bor
bat că e o mare asemănare în ce priveşte procesul de naştere al H arghitei 
şi a Munţilor din Baia Mare. Singura deosebire este că la Baia Mare din. 
cauză că munţii au fost mai roase, aurul a putut mai uşor să iasă . la 
iveală.

Harghita din punct de vede vul ca n olog i c poate să serve a s c ă ca obiect 
de studiu p en tru un vulcan activ, f i i n d c ă a păstr  at aşa de neatinsă forma 
ei originală. Tot aspectul ei face impresiunea, că vulcanul în orice moment 
poate să intre iarăşi în funcţie. Din această cauză aici nu, dar în celelalte ‘ 
părţi ale şirului vulcanic al Carp a ţilor s-a început procesul de descompu
nere în minereuri metalice.

Acest proces în Harghita încă nu s-a început. dar astfel de urme se- 
găsesc, şi au luat fiinţă sub influenţa izvoarelor de borviz (5, 8).

Acest proces în t i m pul generaţiei noastre nu se va realiza, noi t rebui e 
să căutăm în adîncime zona primară în locul ei original. In interiorul 
Harghitei, peste aceste zone putem descoperi rezultatul procesului de trans ■ 
formare, care încă sîn t necunoscute, dar d es p r e existenţa lor vorbesc s ta
ţiunea de chinovar, ale căror date geo logi ce de asemenea sîn t destul de 
nelămurite.

REZUMAT

In cele spuse mai. sus am vrut să a trag atenţia asupra importanţei 
aces te i probleme, ca după metoda savanţilor sovieti ci sub îndrumarea 
marelui Lemn şi cercetările noastre ştiinţifice să fie lansate de pe planul 
teo ret ic la un plan pract i c executat cu folosirea rezultatelor din Ţara So
c i a l i smu lui. Rezultatele obţinute în cercetările ştiinţifice în ţara noastră 
sînt destul de satisfăcătoare Şi ne îndeamnă la exploatarea reală a aces
tor metale.

IOAN BANYAI
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AUSZUG.

Bis dahin war bekannt dass die Höhenkette ,,Harghita” nur aus einem gleichar
tigen Andezit besteht. Vorkurzem stellte der Verfasser fest dass) dieser Andezit viei artig 
,u. eine ganze Reihe Andezitarten enthalt. E s war ei ne alte Auffassung dass im Har gita er 
Steinmaterial die Metalle f eh len. Die neueren Forschungen bewei sen, dass im Hargita 
auch Metalle vorhanden sind, undzwar eisenenthaltene Minerale. In der N ähe der 
Mineralwasserquellen kommt Pirit weiterhin bei der Bergspitze des ,,Madarasi Harghita” 

■Zinnaberit vor. Pirít enthält Gold, die Gewinnung des Goldes aus Pirit verlangt das 
Hochofen verfahren, .sein vulkanischer Gesteine lässt darauf schliessen dass auch Edel
metalle verkommen können.
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