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A m. kir. földtani intézet 1909. évi felvételi tervezete szerint 
osztályrészemül jutott mintegy négy héten át Yerespatak és Búcsúm 
környékének tanulmányozása, különös tekintettel az ottani bányaviszo
nyokra. Ezt megelőzőleg július hó 3-tól kezdődőleg dr. Szontagh 
Tamás intézeti aligazgató vezetése alatt és B ozlozsnik Pál geológus 
társaságában egy hétig tartó tájékoztató kiránduláson vettem részt, a 
Kodruhegység nyugati oldalára tervezett agrogeológiai kiránduláson, a 
melyen az agrogeologusok részéről jelen voltak Treitz P éter, főgeolo- 
gus, Timeó Imre osztálygeologus és néhai Güll V ilmos geológus. Ennek 
a kirándulásnak a befejezése után a verespataki és buesumi terület 
tanulmányozásához kezdettem, a melyet augusztus hó első napjaiban, 
mintegy három hét múlva be kellett fejeznem, mert a megállapított 
terv szerint akkor kezdődött a Kodruhegység tanulmányozása, melyet 
dr. Szontagh intézeti aligazgató vezetése alatt B ozlozsnik P ál geoló
gussal együttesen kellett végeznünk. A Kodruhegységben végzett vizs
gálataink eredményéről külön együttes jelentésben számoltunk be.

A Verespatak és Búcsúm környékén végzett felvételeimben részt- 
vett L ázár Vazul, az intézethez beosztott bányamérnök is, aki előzőleg 
már három éven át a verespataki bányahivatalnál működött és így az 
azon idő alatt szerzett tapasztalataival munkámat nagyon megkönnyí
tette. Minthogy L ázár már június hó második felében leutazhatott a 
területre, a bányavidéktől távolabb eső rész reambulálását nagyrészben 
odautazásomig magányosan végezte el. így magam LÁzÁnral együttesen 
főleg a bányavidékek, különösen a verespataki terület közelebbi tanul
mányozására fektettem a fősúlyt.

A rendelkezésemre állott rövid időt nagyrészben Verespatak geoló
giai és ércvezetési viszonyainak felismerésére és tanulmányozására 
fordítottam. Sajnos azonban, hogy a rövid idő meggátolt abban, hogy
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oly részletek tanulmányozásába bocsátkozzam, amelyekből a bányász 
már ezidőszerint gyakorlati hasznot vonhatna le. Ebben azonban nem- 
csupán az idő rövidsége gátolt meg, hanem az is, hogy nem minden
ünnen állott rendelkezésemre pontos és az egész területre összhangzó 
részletes térkép. Különösen nagy hiányát éreztem a részletes külszíni 
térképnek, mert erre csak egy oly térkép állott rendelkezésemre, ame
lyen a képződmények pontos határait csakis műszerrel bemérve lehetett 
volna rögzíteni. Sikerült azonban tanulmányaim alapján a verespataki 
bányaterület geológiai viszonyait nagyrészben tisztázni és az érc vezetési 
viszonyokból is annyit felismerni, hogy azok alapján már oly részle
tekbe terjedő vizsgálatok is végezhetők, amelyektől a bányász gyakor
lati eredményeket is várhat. Ilyen vizsgálatok végzésére azonban nem 
hetek, hanem hónapok, sőt évek szükségesek. Ezek megindításához a 
legelső kellék az volna, hogy a vizsgálónak az egész területre kiter
jedő és egységes mérési alapon álló térkép álljon rendelkezésére, ami 
jelenleg nincsen. A területnek új alapon való felmérésével egyszerre 
kellene történni a földtani felvételnek is, hogy a geológiai adatok a 
térképekre a legpontosabban legyenek felrakhatok, mert csak ily mó
don válik lehetségessé a különböző szintek adataiból valamely más 
szintre oly következtetést levonhatni, melynek alapján indokolt lehet 
valamely terület átkutatása.

G eológiai v iszon yok .
xA geológiai és ércvezetési viszonyok részletes tárgyalására e rövid 

jelentés keretében nem terjeszkedhetem ki és azokat az alábbiakban 
csak dióhéjban összefoglalva közlöm, annyival is inkább, mert az egész 
Érchegység bányaterületeit tárgyaló összefoglaló munkám időközben nap
világot látott.

Verespatak környékének alapkőzete kárpáti homokkő, amelyet 
eddig a felsőkréta korba helyeztünk, mert az Aranyos-folyó völgyében 
kövületek alapján meghatározott felsőkrétától sem petrográfiai kifejlő
dése, sem kövületek alapján, ezeknek hiányában, elválasztani nem tud
tuk. Legutóbb sikerült azonban Abrudbányától délre a homokkövek 
közé települt homokos mészkőben egy Orbitolinát találnom, amiből 
valószínű, hogy az alsókréta az Érchegység felépítésében nagyobb sze
repet játszik. Tekintve e helynek a közelségét Verespatakhoz és a 
kőzeteknek nagyon egyező kőzettani kifejlődését, mind nagyobb a való
színűség arra, hogy a Verespatak környékét fölépítő kárpáti homok
köveket is az alsókrétába kell helyeznünk.

Verespatak közvetlen környékén medenceszerű kialakulást talá-
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lünk, amelyet a verespataki érchordó kőzetnek, a rhyolitnak a tufája és 
brecciája tölt ki. A medence szélein azonban előbukkannak még oly 
üledékes kőzetek, nevezetesen homokkövek és palák is, amelyeket a 
bennük levő rhyolitanyag alapján a tufa és breccia fekvő rétegeinek 
kell tekintenünk. Ezek — a bennük levő rhyolitanyagtól eltekintve — 
annyira hasonlítanak a kárpáti homokkő-komplexus homokköveihez és 
paláihoz, hogy eddig minden fenntartás nélkül hozzá is számították. 
Ezt annál jogosabban meg lehetett tenni, mert ezek mélyebb rétegei 
már alig tartalmaznak rhyolitanyagot. Dr. Szádeczky ezekben a homok
kövekben igen helyesen felismerte a gyakori rhyolitzárványt és a 
homokköveket a kárpáti homokkőcsoportba véve, a rhyoliterupció korát a 
felsőkrétába volt hajlandó helyezni. Magam azonban inkább azt hiszem, 
hogy e homokköveket el kell választanunk a kárpáti homokkövektől és 
azt, mint a rhyolittufa és breccia feküjét fiatalabb korba kell soroznunk

A rhyolitbrecciát rhyoliterupciók törték át, amelyek a felszínen a 
Nagy-Kirniken ós a Csetátyén borítanak nagyobb összefüggő területet. 
Ezeken kívül a Csetátyétól nyugatra és a Nagy-Kirniktől északra és 
délre akadunk még kisebb erupciókra, amelyeket — legalább részben — 
eddig kiömlött lávaárnak tartottak.

A verespataki bányák túlnyomó része a Csetátye és a Nagy-Kirnik 
hegytömzsébe van telepítve. E bányák felvétele bebizonyította, hogy az 
az erupciós kőzetterület, melyet a felületen látunk, a mélyben nem 
ilyen egységes, hanem több erupcióra oszlik; és viszont a Nagy-Kirnik 
egyik erupciója, amelyen a felszínen a több részre osztódásra való haj
landóság mutatkozik, a mélységben egy erupcióvá szűkül össze.

A verespataki medencét északról, keletről és délről a fiatalabb 
amphibolandesitek koszorúja övezi, részint erupciók, részint tufa és 
breccia alakjában. Ezek az erupciók nagyrészben normális állapotban 
vannak, de találunk közötte zöldkövesedetteket is, amelyek szomszéd
ságában még az aranyra való kutatás nyoma is több helyen fel
ismerhető.

Érc vezetési viszonyok.
Yerespatakon az arany részint telérekben, részint tömzsökben 

fordul elő. A telérek iránya nagyrészben közel észak-déli, de vannak 
kelet-nyugatiak is, amelyek azonban többé-kevésbbé majd mindig észak
kelet felé hajlanak. A telérek részint meredeken állanak, részint igen 
laposan dűlnek; az utóbbiakat Yerespatak környékén székeknek neve
zik. A tömzsök nem felelnek meg a tulajdonképpeni tömzs fogalmának, 
hanem többnyire ércimpregnációk, amelyek az erupciók szélén, a leg
több esetben két erupció érintkezési pontján, fordulnak elő.
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A telérek részint egy erős tektonikai vonalhoz vannak kötve, ré
szint a rhyoliterupciókhoz. Az előbbiek az orlai és carinai területen 
vannak, az utóbbiakhoz kell számítanunk a többi verespataki éreelő- 
fordulást talán mind. Legfeljebb az Igren-vajdojai és a letyi terület 
lehet meg kivétel.

Ha a rhyoliterupciókhoz kötött aranyelőfordulások helyeit össze
hasonlítjuk a geológiai kifejlődéssel, akkor azt a feltűnő szabályosságot 
látjuk, hogy azok az erupciók szélén rendeződnek el, még pedig vagy 
egészen az erupciók szélén, vagy magukban az erupciókban, de min
dig közel azok széléhez.

B úcsú m  környéke.
A bucsumi bányának részint a bucsumi völgytől délre, a Korábia- 

begy környékén csoportosulnak, ezeket már korábban tanulmányoztam; 
részint a völgytől északra az Abrudiel-patak völgyében, a Frasini-hegy 
nyugati oldalán, valamint a keletin is, a Sásza-patak völgyében.

A Frasini-hegy csúcsa rbyolitból áll, amelyet az északi oldal 
kivételével részint erősen agyagos, részint kvarcos breccia vesz körül. 
A terület alapkőzete itt is kárpáti homokkő, hasonló kifejlődéssel, mint 
Verespatak környékén.

Nagyobb üzem ezen a területen csak a Konkordia-bányában van. 
Állandó üzem van még, de kisebb mértékben a Sz.-Endre-bányában is. 
A többi magán-bányákban, melyek közül sok a begy keleti oldalán a 
rhyolitba van telepítve, jelenleg alig dolgoznak.

A Konkordia-bányában az arany főleg a 15—20 fok alatt Ny vagy 
NyDNy felé dűlő székeken fordul elő. Vannak kb. északnyugat felé 
csapó telérek is, amelyek azonban rendszerint csak a székekkel való 
kereszteződésnél gazdagabbak. Itt ezideig csak egy széken dolgoztak, 
de annak a feküjében egy aknával még három székei találtak mintegy 
18—18 m mélyen egymás alatt. Ezenkívül az akna aljáról a székek 
fekiijébe hajtott harántvágatban még bárom széket találtak, amelyek 
mindenike érdemes állítólag a fejtésre.

A Sz.-Endre-bányában, mely a Konkordiától nem messze délre 
van, szintén székeken történik a művelés. A táróban ezideig bét, egy
mással párvonalas és közel nyugat felé diilő széket kereszteztek, ame
lyek közül csak a második van mintegy 100 m-re kihajtva.


