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8. A luhi petroleumterület és a verespataki aranybánya,

(Jelentés az 1897. évi bán yageolog ia i felvételekről.)

Gesell SándobíóI.

Ez idei felvételeimet. a luhvidéki petroleumterület megvizsgálásával 
kezdtem felső TJngmegye bereznai járásában, hol az első kutatások kincstári 
területen nyitattak. W olf A madeus m. kir. erdész 1869-ben először irányí
totta a figyelmet a luhi petroleumforrásokra.

Ennek következtében 1870-ben R i e d e l  E duakd az akkori turia- 
remetei m. kir. vasgyár felügyelője a luhi területen petróleumra való 
kutatással bízatott meg, ki egynéhány, 10—85 öl mély aknát mélyített és 
ezekből 1893 végéig mintegy 120 vámmázsa nyersolajat szállított a kül
színre, melyből a Kosztrinán berendezett finomítóban 70 mázsa első osz
tályú finomított olajat állítottak elő.

Ez olaj elemzését a budapesti fémterményáruda eszközöltette azon 
eredménynyel, hogy ezen termény az amerikai első osztályú olajjal egyen
rangúnak nyilváníttatott, minek folytán a kérdéses petroleumtelep 1874 
végéig üzemben tartatott.

Az akkoriban beállott gazdasági válság folytán ugyan ez év végén az 
üzem beszüntetvén, a kincstár kizárólag kutatási jogainak fentartására szo
rítkozott. 1881-ben Pázmándy D énes akkori országgyűlési képviselővel mint 
az a «The hungarien petróleum and ozokerit company limited)) megbízottjá
val szerződés jött létre 20 évre, melynek alapján ugyan ez évben a luhi 
területen amerikai furóeszközökkel élénken megindult a kutatás, melynek 
azonba.n 1882. év tavaszán hirtelen vége szakadt azon indokolással, hogy 
a fúró 500 méter mélységben beletört; meg a szerződés felbontását azzal 
indokolták, hogy ily nagy mélységben alig várható gyümölcsöző, a nagy 
költségeket fedező eredmény.

A kincstári kezelés idején 10— 15 öl mélységben korlátolt mennyiségű 
olajat találtak és a Pázmándy-féle kutatással együtt 7 akna tartatott fenn,

10A m. k. földtani int. évi jelentése 1897-röl.
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melyek közül azonban egynek kivételével valamennyi beomlott és ez utóbbi 
is csak a bányatörvény követelte mértékben tartatik fen.

E terület földtani megvizsgálásának eredményét röviden a következő
ben foglalom.*

Az egyes völgyek bejárása alkalmával gyűjtött csapás és dűlésirányok 
térképen való felrakása világosan mutatja a kőzetrétegek települését, mely
ből kitűnik, hogy Luh vidékén egy délkeletről éjszaknyugatra vonuló 
térszingyűrődéssorozat létezik, melynél a magasabb hegygerinczeken a fiata
labb, felső-oligoczénbeli homokkövek (magurahomokkő), a laposabb lejtőkön 
pedig és lent a völgyekben az olajtartalmú kőzetek (alsó oligoczén és 
eoczén) mutatkoznak.

Ezen olajtartalmú rétegeket 21 és 22 hóra között mintegy 15 kilo
méter hosszúra terjedő csapásirányban, mely az Ung fővölgyön kívül még 
a Lyubua-, Steblaszka- és Cserni-patakot, a Ticba, Szuha és Verhovina- 
Bisztra völgyeket befoglalja, körülbelül bárom kilométer vastagságban talál
tam, és hét ponton tényleg a kőolajnyomokat is.

E hét ponton meredek, északkeleti és délkeleti dűlést mutatnak az 
olajrétegek, úgy mint a Lyubna-patak felső részében, az Ung folyó medré
ben, szemben a régi kincstári kutatásokkal, a hol ezen olajkibuvások a 
folyó medrében 45 méter hosszúságban követhetők, a Cserni-patak alsó 
részében, az 564 számú távirói-oszlop melletti vízlevezető árokban, a 
Szuhavölgy Bérczi-patak nevű mellékvölgye felső részében, a Tichavölgyben, 
a Tichafalu temetője fölött, a hol keletről egy mellékvölgy a Tichavölgybe 
torkol, továbbá a Ticha-pataknak felső részében egy szintén keletre vonuló 
mellékvölgyében és végre a Bisztra-völgy középső részében.

A kőzetrétegek dűlése mintegy 65 foknyi éjszakkelet felé, gyakran 
85 foknyi is, sőt meredeken álló rétegek sem hiányoznak, és úgy szintes 
mint függőleges gyűrődések folytán a legkomplikáltabb szelvények kelet
keznek.

Nyugatról keletfelé, a régi olajaknák alatti Unghid táján, következő 
a rétegsorozat: homokkő, vörös csillámdús agyagpalák, ez után fekete 
(smilno) palák, ezekre következik a vékony rétegzetű finomszemű kékes petró
leum tartalmú homokkő kalcziterekkel átszőve, váltakozva agyagpala és 
csillámdús homokkövekkel, végre vastagpados homokkő.

A gácsországi olajelőfordulással összehasonlítva azt látjuk, hogy a 
luh vidéki csapásirány egyezik a galicziai olaj vonalok csapásával és ezek
kel párhuzamos irányt követve olajanyagra nézve is azonosak amazzal, 
tehát a gácsországi olajképződés magyar területen való párhuzamos foly
tatását képezi.

* Bészletes jelentés térképpel nemsokára az intézet évkönyvében jelenik meg.
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A települést tekintve azonban, a luhi olajrétegeknek kimerítő fel
tárása sokkal nehezebbnek ígérkezik, a mennyiben e rétegek meredek 
állása, össze-vissza vetődése és gyűrődése, mely szép szelvényekben alacsony 
vízállásánál az Ung-folyóban a régi kincstári kutatásokkal szemben meg
figyelhető, —  eltekintve a nagyobb költségektől —  a feltáró türelmét * és 
kitartását nagy mértékben igénybe veendi és nagyobb, esetleg 4— 600 és 
még több méter mélységre elkészülve kell lennie, hogy a normálisabb fek
vésű rétegeket elérje.

Eltekintve a fúrás nehézségeitől ily meredek rétegekben, (az említet
tem fúrólyuk eddig már 370 méter mélységben mozog és a rétegek még foly
ton meredek állást tüntetnek elő) a megfúrandó kőolaj mennyiségére nézve 
teljesen bizonytalan az eredmény.

Az előadottak alapján következő conclusiora jutunk:
A petroleumkőzetek nagyobb elterjedése, és az olajnak, valamint 

nyomainak több helyen való tényleges előfordulása arra engednek követ
keztetni, hogy Ungmegye felső részében is lehetnek kiaknázásra érdemes 
kőolajmennyiségek, melyek feltárása az e vidéken lakó szegény rutén nép
nek nem csak állandó kereseti forrást nyújtana és ez által adóképességét 
emelné, hanem egyúttal hivatva lenne az idegen olajat idővel kiszorítani a 
magyar korona területéről és ezen iparágnak meghonosítása által, az ország 
nemzetgazdasági fejlődését is lényegesen előmozdítani.

A luhvidéki földtani kutatások befejezésével azonnal Verespatakra 
Alsó-Fehérmegyébe siettem, hogy folytassam az erdélyrészi aranybánya 
vidéken folyamatban levő bánya-földtani tanulmányokat.

Először is a verespataki bányászat kezdeményezése és múltjára vonat
kozó adatok után a bányahivatali és városi levéltárakban keresvén, számos 
érdekes közleményre akadtam, melyek közül azonban a következő czímű 
((Történelmi vázlat az abrudbánya-verespataki bányavidék általános viszo
nyaira vonatkozólag Pálfy JózsefíőI 1878-ból ** legkimerítőbben vezet be 
ezen ősrégi aranylelőhely történelmébe, miért is egész terjedelmében 
közöljük.

E szerint ezen vidék bányászata a legrégibbekhez számítandó, törté
nelmi adatok azonban csak a római foglalás óta állanak rendelkezésre, a 
bányamívelésnek azonban itten sokkal régibbnek kell lennie, mert alig fel
tehető, hogy a rómaiak rabszolgák, hadifoglyok és bányamunkára elitéltek

* A legutóbbi kutató fúrás 47 méterben furótörést szenvedett, mely pár napi 
szünetelésre kényszerített; mint tudomásunkra kerül, ugyan e fúrásnál egy munkás 
bosszúból egy 7 klgrm nehéz kalapácsot dobott az akkor 190 méter mély fúró
lyukba, mely balesetnek helyrehozása 7 hetet vett igénybe.

** Íígy  látszik az akkori párisi világkiállítás alkalmából lett összeállítva.

1 0 *
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ben (ad metalla damnati) bárminemű nagy munkaerővel rendelkezhettek és 
tekintetbe véve az ujabbkori robbantó szereknek akkori nem létezését, csu
pán csákánymunka és tüzelésseli ráállítás segélyével tettek volna oly nagy
mérvű hegyrombolást, minő ezen vidékben az ókorból észlelhető aránylag 
rövid alig 150 évet magában fogható uralkodásuk alatt eszközölni.

A római uralom előtti időkből írott és hagyományi adatok nem ma
radtak fenn; a római uralom alatt a vidék főhatósági helye Auraria major 
jelenleg Abrudbánya városa képezte, a tulajdonképeni bányatelepek vagy 
munkástelepek azonban Yerespatak és Korna határán voltak elhelyezve, 
miként ez az újabb korban talált viasztáblák, síriratok, emlékkövek és foga
dalmi oltárokból kivehető; a viasztáblák a Colonia Carpu (a jelenlegi 
Karpinhegység) Alburnum május és Alburnum minus telepekről tesznek 
említést; a viasztáblákon kívül a római korból még sassal jelzett bányalám
pák, teknők és több a vájnamívelésre vonatkozó műszerek és készülékek 
töredékei is találtattak.

A rómaiaknak Dácziábóli kivonulása után és az azt követett népván
dorlás alatt a bányamívelés valószínűleg kisebb mérvben, vagy talán nem 
is űzetett; legalább ilyesmiről a történelem nem tesz említést.

A magyar honfoglalás utáni bányamívelésről sincsenek biztos adataink, 
a mohácsi vész után azonban az erdélyi nemzeti fejedelem pártolás és 
szabadalmazás útján nagy lendületet vett; ezen időközbe esik több német 
bányászcsaládok (p. o. E ckhabdt, F ikkeb, Gbubeb, Neumeb, R tedl, W eb- 
then, W inkleb nevűek) betelepítése is, melyek, dicséretökre legyen mondva, 
átalában magyarokká lettek.

Fájdalommal kell itt megemlékeznünk Abrudbánya városa és az 
abrudbányai kir. bánya és aranybeváltó hivatal levéltárainak, melyek az 
itteni régibb bányászatra vonatkozólag sok érdekes adatot tartalmaztak, a 
forradalmi harczban 1849 május havában történt megsemmisítéséről.

Ezen érzékeny veszteségnek tulajdonítható, hogy jelenleg meghatá
rozni nem lehet, váljon a régibb időkben a bányamívelés csak magánosok 
által üzetett-e vagy pedig abban az állam is részt vett? biztos hivatalos 
adatokból csak annyi konstatálható, hogy a kirniki Szent-Háromságtárna 
1746. évben és a Maria menybemenetele-tárna 1769. évben a Kirnikhegy 
régi ércztelepei feltárása is a feljebb fekvő bányák vízmentesítése czéljából 
a kir. bányakincstár által nyittattak meg és 1782. évig kincstári üzemben 
állottak, akkor pedig a magániparnak adattak át.

Az akkor fennállott cs. kir. udvari kamara mint legfőbb bánya- 
hatóság* 1783. évi augusztus 16-án kelt kibocsátványával továbbá elren

* M ü b l e r  v o n  E e ic h e n ste in  a ján la tára , m e ly n ek  te rv é t  K ompoti F eren cz  cs. 
k ir . b á n y a m érn ök  m é g  az 1793'— 1794. évek ben  készítette .
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delte, a magas kincstár és a közjó érdekében a verespataki hegységek alá- 
mélyítése czéljából egy mélyebb altárnát (Orlai Szt-Kereszt Altárna vagyis 
«Aranyos altárna# védnév alatt) megnyitni, mi azon évben azonnal foga
natba is vétetett. Ezen altárna 1815. évig kincstári míveletben állott, akkor 
azonban egy magánbányatársulatnak átengedtetett, melytől 1838. évig 
míveltetett, de a fentartási költségek nem fedeztethetvén, a vállalat felha
gyatott; a magas kincstár azonban ezen vállalat fontosságát szem előtt 
tartván, annak üzemét és igazgatását 1845. évben újra átvette és mai napig 
is folytatja, míg a többi bányavállalatok magánbányatársulatok által tartat
nak üzemben. *

Az ezen vidéki bányaművek Verespatakon és Komán feküsznek 
Abrudbánya várostól éjszakkeletre Alsó-Eehérmegyében és magába fog
lalja Abrudbánya várost, Verespatak és Korna bányahelységekkel 3740 
hektárnyi területen. A műveletben álló bányaművek száma 154, melyek a 
Nagy- és Kis-Kirnik, Affinis, Zeus, Gaur, Csetátye, Iíarpin, Orla, Igren és 
Lety hegyekben feküsznek.

Ezen bányamüvek az Orlai-altárnán kívül részvényekre alapított 
magánbányatársulatoktól tartatnak üzemben.

* Az altáró társulatával 1845. évi márczius lió 1-ső napján megkötött szerző
dést az udvari kamara elfogadta és ennek értelmében a bányarészvények követ
kezőleg lettek felosztva:
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